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Szoldatits Ferenc – 
„A liliomszűz Máriák és mosolygó 
bambinók áhítatos mestere”

A veszprémi múzeum Madonnája, mint Magyarország védasszonya 
földgömbön trónolva, fején a Szent Koronával, baljában jogarral 
jelenik meg, lábával a gonoszt szimbolizáló kígyót tapossa el. Ölé-
ben ül a kis Jézus, aki jobbját áldásra emeli, baljában az országalmát 
tartja. Angyalarcú, idealizált alakjaik mögött, mint óriás mandorla, 
szárnyas kerubfejekből alkotta kör tűnik fel a napként sugárzó 
arany háttér előtt.
A kép Hornig Károly püspök megrendelésére készült a millenni-
um alkalmából. Az ezredéves kiállításra szánták, külön, stílszerű 
állványát Ruprich budapesti műasztalos készítette. Az állvány mára 
ugyan elveszett, de a festmény apró sérüléseitől eltekintve eredeti 
fényében ragyog.
Szoldatits számos vallási tematikájú festményt és oltárképet készí-
tett, zömében magyar, olasz és osztrák megrendelők számára. A 
jászberényi Nagyboldogasszony templomban Mária mennybevite-
lét vitte vászonra, a veszprémi püspöki palota kápolnájában Ma-
gyarország védasszonyát Szent Imre és Szent Margit társaságában 
ábrázolta, de kedvelt művésze volt Kozma Károly egri püspöknek és 
Császka György kalocsai érseknek egyaránt.
Alkotásait kecses, puha lágyság jellemezte, a háttérben gyakran je-
lentek meg gazdagon díszített drapériák, vagy ködben elhalványuló, 
misztikus tájak. Szoldatits mindvégig a hitben rejlő vallási áhítatot 
kívánta átadni képein. A liliomszűz Máriák és mosolygó bambinók 
mesterét  95 éves korában, 1916. január 25-én, Rómában érte a 
halál.

Sipos Anna, művészettörténész
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A december elején nyílt 10. VasútARTjáró 
kiállítás anyagából 

Hornig Károly püspök nagylelkű adományozásainak és végrende-
letének köszönhetően a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum képző-
művészeti gyűjteményében több kiemelkedő jelentőségű, Szoldatits 
Ferenc által festett szentkép is található. A Patrona Hungariae (Ma-
gyarok Nagyasszonya) (1. kép) egykor a veszprémi püspöki rezi-
dencia nagytermét díszítette, míg Borromei Szent Károly arcképe 
(2. kép) nem máshol, mint Hornig Károly hálószobájában függött.

Az utolsó nazarénus festőként számon tartott Szoldatits Ferenc 
1820. november 29-én Vörösberényben születetett, és Veszprém-
ben nevelkedett. 1840-ben iratkozott be a bécsi képzőművészeti 
akadémiára, ahol 1844 júliusáig Leopold Kupelweiser vezetése alatt 
antik rajzot, Joseph von Führich osztályában történeti festészetet 
tanult. A nazarénus mozgalom hatása alatt álló Führich – aki új 
kompozíciós felfogású, vallási tematikájú alkotásain Dürer szelle-
miségéhez nyúlt vissza – meghatározó és követendő példaképpé vált 
a fiatal művész számára.

Szoldatits 1853-ban érkezett Rómába, s bár rendszeresen hazalá-
togatott, végleg az angyalok városában telepedett le. 1867-ben itt 
házasodott meg és alapított családot. Műtermét a vatikáni osztrák-
magyar követségnek helyet adó Palazzo Venezia tornyának tetején 
rendezte be, ahol a Rómába érkező magyar művészek is rendszere-
sen megfordultak.

Szoldatits festményei szinte kivétel nélkül vallási tematikájúak; kü-
lönböző szentek, valamint Mária és Jézus alakja újra és újra visszatér 
képein. Madonnáit első sorban Leonardo da Vinci tökéletes, eszmei 
Madonnái ihlették. Modellt nem használt soha, mert úgy érezte, 
hogy a valóság rideg utánzása elterelné a szemlélő figyelmét az esz-
mei kifejezésről. Az előtt, aki a modellt kiérzi a képből, a külső att-
ribútumok nem érnek semmit, a mandorla, a fénysugár csak külső 
mechanizmus marad.
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Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
első, januári hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a 
tájékoztatás során, az új esztendőben is szükségünk van (és lesz!) 
az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi 
Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre 
– eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei Polgármesteri újévi köszöntő beszéd
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Régi tradíció, hogy ezen a fórumon egyfajta mérleget vonunk a mö-
göttünk álló esztendőről, s fölvázoljuk terveinket a következő évre. Le-
het, hogy vannak közöttünk, akik szerint felesleges adathalmazokat, 
történéseket felidézni, hiszen azok egy része egészen bizonyosan ismert 
önök előtt. Miért is nem emeljük már most koccintásra a pezsgőspohara-
inkat? Ennek több oka is van: a hagyományok is köteleznek bennünket 
arra, hogy fenntartsuk, éltessük, gyarapítsuk azokat. Aztán meg az is, 
hogy ebben a formában a maga egységében, áttekinthetőbben hallhatják, 
illetve a városi lapban olvashatják ezt a beszámolót, amely nem dicsekvés, 
nem panaszkodás, hanem tények kicsit ugyan hosszú, de nem kozmeti-
kázott sora. Úgy is mondhatnám: hiteles. Hiszen választóink, Almádi 
polgárai éppen ezt várhatják el tőlünk: a hitelességet. Remélem, nem 
hangzik patetikusan, de erre tettük polgármesteri és képviselői eskünket.

Az előbb dicsekvést és panaszkodást említettem. Nem mond ez el-
lent annak, hogy szép számmal vannak örömeink, melyekre büszkék 
lehetünk, szép számmal vannak nyertes, sikeres pályázataink; mi több: 
ajándékaink, melyekre titkon vártunk. És köszöneteink, melyeket a kü-
lönböző fórumokon már elmondtunk. Csak egyetlen példát kiragadva 
a sok közül: miénk lett a magtár épülete. De bontsuk bátran kétfelé a 

bevezetőben már említett tények vizsgálatát: Almádi történelemkönyvé-
be a száraz adatok kerülnek majd be, ezeket őrzik majd az újságcikkek, 
krónikák. A másik az érzelmi része. Nincs olyan polgármester, aki egy-
egy okirat, határozat, átadás aláírása után becsukná a dokumentumot, s 
föltenné a polcra, elküldené az irattárba. Higgyék el, hisz a látszat elle-
nére mi, városvezetők is érző emberek vagyunk, nekünk is melengeti a 
keblünket, ha gyarapodunk. Akár családunkkal, akár barátainkkal vagy 
csak magunk visszamegyünk például az átadott szoborhoz, végigsétálunk 
a megújított járdán, beleszagolunk az új park illatába, elvisszük unoká-
inkat a játszótérre, azt hiszem az ilyen események után mondhatjuk: jó 
almádi polgárnak lenni! 

Nos, tehát ami a magunk mögött hagyott évet illeti: minden ciklusra, 
évről-évre átgondolt tervvel készülünk, készültünk. Így volt ez 2016-ban 
is, amikor fölvázoltuk a 2017-es esztendőt. Ebben a munkában – a kor-
mányzat, a hivatali apparátus elvárásai mellett – mindig számíthattunk 
dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk segítségére, másrészt a város 
lakossága, nyaralótulajdonosok, civil szervezetek kívánságaira, ötleteire, 
javaslataira. Köszönet jár érte, hiszen a városépítés kemény, céltudatos 
munka, mely közös erőt követel meg. Úgy látom, ez a közös erőfeszítés, 
akarat, sőt még a jóindulatú bírálatok - melyek rávilágítottak egy-egy 
gyengébb pontunkra – is meghozták gyümölcsüket. 

Nézzük akkor most közösen, mi is került a 2017. év mérlegének serpe-
nyőjébe, mennyire tudtunk megfelelni közös elvárásainknak. 

Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatást az önkormány-
zat a fenntartásában működő strandok felújítására. E projekt részeként 
egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, kabinsor építése, eszkö-
zök beszerzése, térvilágítás és térfigyelés valósult meg a támogatásból: a 
Wesselényi strandon 37.8; Budataván 35.5; Káptalanfüreden 40.7 millió 
forint értékben.

2017. évben folytatódtak a parképítések, felújítások. Az idegenforgal-
mi szezon előtt elkészült a Hadak útja melletti park felújítása, valamint 
a Budatava tömb-belső környezetének rendbetétele. Sor került a Park 
utcában található játszótér árnyékolására is. Az év végén a Nemzeti Sza-
badidős - Egészség Sportpark Program keretében a Szent Erzsébet ligeti 
játszótér mellett sportpark építése valósult meg. A sportpark a játszótérre 
érkező családok, illetve a mellette elhaladó Balatoni Bringakörútnak kö-
szönhetően a városon áthaladó kerékpárosok számára is aktív sportolási 
lehetőséget biztosít.

 A turisztikai főszezon kezdete előtt megtörtént a Szent Erzsébet liget 
közvilágítási hálózatának korszerűsítése, továbbá hálózat bővítés valósult 
meg a Balatonfűzfői út egy szakaszán, napelemes kandeláberek telepíté-
sével.

Gyökeres változás történt az ivóvízellátást és a szennyvízcsatorna szol-
gáltatást magába foglaló viziközmű szolgáltatásban. Az e feladatot ellátó 
önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon július 1-i hatállyal a törvény 
erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába került. Ezzel az önkormány-
zat ellátási felelőssége is megszűnt. A viziközművek fenntartásának és 
fejlesztésének kötelezettsége is az államra szállt. E kötelezettség részeként 
várhatóan európai uniós támogatás és hazai források bevonásával fog bő-
vülni a szennyvízcsatorna hálózat a még hiányzó belterületi szakaszokon. 

Az országos közutak vonatkozásában jó hír, hogy a közútkezelőjétől 
kapott tájékoztatás szerint várhatóan az első ütemben a nyári szezonig 
megújul a Veszprémi út burkolata a település külterületi, majd második 
ütemben a teljes belterületi szakaszon egyaránt. A felújítás tervei készül-
nek, melyekhez kapcsolódóan újabb gyalogátkelőhelyek kiépítésének 
lehetőségét vizsgálja önkormányzatunk.

Városunk az adósságkonszolidációban nem részesült településként si-
keresen pályázott a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Móra Ferenc és a Szent Imre 
utca egy-egy szakaszának burkolat felújítására, valamint a Venyige utca, 
a Remeteköz és az Egry József utca egy szakaszának burkolatépítésére. 

Balatoni Bringakörút fejlesztése európai uniós források felhasználásá-

val fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által lebo-
nyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák megkezdőd-
tek. A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk sikeres 
pályázatot nyújtott be 265 millió forint vissza nem térítendő támogatás 
elnyerése érdekében. A kiépített kerékpárúthoz csatlakozva részben ön-
álló kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként fog megvalósulni a 
volt töltés nyomvonalán. A tervezési munkák itt is folyamatban vannak.

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legnagyobb 
beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület megépítése 
lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja majd a Bajcsy-
Zsilinszky utcai épületeket is. Erre a célra 593 millió forint támogatást 
nyert Önkormányzatunk. Az egyik kiváltandó épület a főzőkonyha meg-
tartása mellett helyet adhatna majd a bölcsődének, melyre ugyancsak 
pályázatot nyújtottunk be. 

Néhány éve megvalósult a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium gimnáziumi épületszárnyának korszerűsítése. A kollégiumi 
épületrész energetikai korszerűsítésére is sikerrel pályázott önkormány-
zatunk. Az elnyert támogatással a nyílászáró cserén és homlokzati szige-
telésen túl, a fejlesztés részeként kazáncserére és napelemek telepítésére is 
sor kerül a gimnáziumi szárnyhoz hasonló módon. Az elnyert támogatás 
142 millió forint.

Sikeresen pályáztunk a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti 
épület egészségügyi alapellátás célú átalakítására. Az 59,9 millió forint 
támogatással és jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő 
gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat mellé - a posta megtartása 
mellett - ebbe az épületbe kerül áthelyezésre a vörösberényi felnőtt házi-
orvosi rendelő is. 

Turisztika célokat szolgál a Wesselényi strand nyugati felének tervezett 
hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk a 32,8 millió saját forrás mellé 150 millió forintot. A projekt 
részeként egy csúszdapark, egy homokos pálya és egy parti italbár létesül. 

Sikerült visszavásárolni a város számára a vörösberényi volt magtár-
épületet. A műemlék épület otthont adhat számos kulturális és turisz-
tikai rendezvénynek. A Belügyminisztériumtól kapott 120 millió forint 
támogatás fedezetet biztosít kisebb felújítási munkákra is.

A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került a 
volt kolostorépület, amely a magtárépülettel együtt értékes eleme lakó-
környezetünknek. Az épület felújítására és kulturális célú hasznosításá-
ra kötelezettséget vállalt az önkormányzat. Már folynak a Vörösberényi 
program című projekt előkészítési munkái Kerényi Imre közreműködé-
sével.

Összefoglalva és számszerűsítve 2017-ben a különböző pályázatokból 
majd 2 milliárd forintot nyert önkormányzatunk fejlesztési célokra. Di-
csekvés nélkül kijelenthetem, hogy az elmúlt évet a „bő esztendők” közé 
sorolhatjuk, ahol a város összességében gyarapodni, a helyi közösség erő-
södni tudott. Más megközelítésben azt is mondhatjuk, hogy az előkészí-
tés, a tervezés éve volt az elmúlt esztendő. Természetesen rengeteg munka 
maradt a következő időszakra is, főleg ha a pályázataink megvalósítására 
gondolok, nyugodtan kijelenthetem, hogy az új esztendő az építkezés 
és a fejlődés éve lesz.  Nagyon bízom abban, hogy a közelgő kampány 
hangulata, a választások eredménye, és úgy általában az előttünk álló év 
nem térít el minket a jó iránytól, és legalább ilyen elégedetten nézhetünk 
majd vissza 2018-ra is!

Végül szeretnék köszönetet mondani Önöknek, és azoknak is, akik 
egész évben annyit munkálkodtak azon, hogy Balatonalmádiban jó le-
gyen élni. Ezt az alkalmat is kihasználva még egyszer szeretném megkö-
szönni dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek a Város fejlődé-
séhez nyújtott segítségét!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek, a városunkhoz kötődő, 
velünk szimpatizáló embereknek és magunknak is együttműködő part-
nereket az új esztendőben városunk további fejlődése érdekében!



„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2
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Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
első, januári hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a 
tájékoztatás során, az új esztendőben is szükségünk van (és lesz!) 
az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi 
Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre 
– eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei Polgármesteri újévi köszöntő beszéd
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Régi tradíció, hogy ezen a fórumon egyfajta mérleget vonunk a mö-
göttünk álló esztendőről, s fölvázoljuk terveinket a következő évre. Le-
het, hogy vannak közöttünk, akik szerint felesleges adathalmazokat, 
történéseket felidézni, hiszen azok egy része egészen bizonyosan ismert 
önök előtt. Miért is nem emeljük már most koccintásra a pezsgőspohara-
inkat? Ennek több oka is van: a hagyományok is köteleznek bennünket 
arra, hogy fenntartsuk, éltessük, gyarapítsuk azokat. Aztán meg az is, 
hogy ebben a formában a maga egységében, áttekinthetőbben hallhatják, 
illetve a városi lapban olvashatják ezt a beszámolót, amely nem dicsekvés, 
nem panaszkodás, hanem tények kicsit ugyan hosszú, de nem kozmeti-
kázott sora. Úgy is mondhatnám: hiteles. Hiszen választóink, Almádi 
polgárai éppen ezt várhatják el tőlünk: a hitelességet. Remélem, nem 
hangzik patetikusan, de erre tettük polgármesteri és képviselői eskünket.

Az előbb dicsekvést és panaszkodást említettem. Nem mond ez el-
lent annak, hogy szép számmal vannak örömeink, melyekre büszkék 
lehetünk, szép számmal vannak nyertes, sikeres pályázataink; mi több: 
ajándékaink, melyekre titkon vártunk. És köszöneteink, melyeket a kü-
lönböző fórumokon már elmondtunk. Csak egyetlen példát kiragadva 
a sok közül: miénk lett a magtár épülete. De bontsuk bátran kétfelé a 

bevezetőben már említett tények vizsgálatát: Almádi történelemkönyvé-
be a száraz adatok kerülnek majd be, ezeket őrzik majd az újságcikkek, 
krónikák. A másik az érzelmi része. Nincs olyan polgármester, aki egy-
egy okirat, határozat, átadás aláírása után becsukná a dokumentumot, s 
föltenné a polcra, elküldené az irattárba. Higgyék el, hisz a látszat elle-
nére mi, városvezetők is érző emberek vagyunk, nekünk is melengeti a 
keblünket, ha gyarapodunk. Akár családunkkal, akár barátainkkal vagy 
csak magunk visszamegyünk például az átadott szoborhoz, végigsétálunk 
a megújított járdán, beleszagolunk az új park illatába, elvisszük unoká-
inkat a játszótérre, azt hiszem az ilyen események után mondhatjuk: jó 
almádi polgárnak lenni! 

Nos, tehát ami a magunk mögött hagyott évet illeti: minden ciklusra, 
évről-évre átgondolt tervvel készülünk, készültünk. Így volt ez 2016-ban 
is, amikor fölvázoltuk a 2017-es esztendőt. Ebben a munkában – a kor-
mányzat, a hivatali apparátus elvárásai mellett – mindig számíthattunk 
dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk segítségére, másrészt a város 
lakossága, nyaralótulajdonosok, civil szervezetek kívánságaira, ötleteire, 
javaslataira. Köszönet jár érte, hiszen a városépítés kemény, céltudatos 
munka, mely közös erőt követel meg. Úgy látom, ez a közös erőfeszítés, 
akarat, sőt még a jóindulatú bírálatok - melyek rávilágítottak egy-egy 
gyengébb pontunkra – is meghozták gyümölcsüket. 

Nézzük akkor most közösen, mi is került a 2017. év mérlegének serpe-
nyőjébe, mennyire tudtunk megfelelni közös elvárásainknak. 

Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatást az önkormány-
zat a fenntartásában működő strandok felújítására. E projekt részeként 
egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, kabinsor építése, eszkö-
zök beszerzése, térvilágítás és térfigyelés valósult meg a támogatásból: a 
Wesselényi strandon 37.8; Budataván 35.5; Káptalanfüreden 40.7 millió 
forint értékben.

2017. évben folytatódtak a parképítések, felújítások. Az idegenforgal-
mi szezon előtt elkészült a Hadak útja melletti park felújítása, valamint 
a Budatava tömb-belső környezetének rendbetétele. Sor került a Park 
utcában található játszótér árnyékolására is. Az év végén a Nemzeti Sza-
badidős - Egészség Sportpark Program keretében a Szent Erzsébet ligeti 
játszótér mellett sportpark építése valósult meg. A sportpark a játszótérre 
érkező családok, illetve a mellette elhaladó Balatoni Bringakörútnak kö-
szönhetően a városon áthaladó kerékpárosok számára is aktív sportolási 
lehetőséget biztosít.

 A turisztikai főszezon kezdete előtt megtörtént a Szent Erzsébet liget 
közvilágítási hálózatának korszerűsítése, továbbá hálózat bővítés valósult 
meg a Balatonfűzfői út egy szakaszán, napelemes kandeláberek telepíté-
sével.

Gyökeres változás történt az ivóvízellátást és a szennyvízcsatorna szol-
gáltatást magába foglaló viziközmű szolgáltatásban. Az e feladatot ellátó 
önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon július 1-i hatállyal a törvény 
erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába került. Ezzel az önkormány-
zat ellátási felelőssége is megszűnt. A viziközművek fenntartásának és 
fejlesztésének kötelezettsége is az államra szállt. E kötelezettség részeként 
várhatóan európai uniós támogatás és hazai források bevonásával fog bő-
vülni a szennyvízcsatorna hálózat a még hiányzó belterületi szakaszokon. 

Az országos közutak vonatkozásában jó hír, hogy a közútkezelőjétől 
kapott tájékoztatás szerint várhatóan az első ütemben a nyári szezonig 
megújul a Veszprémi út burkolata a település külterületi, majd második 
ütemben a teljes belterületi szakaszon egyaránt. A felújítás tervei készül-
nek, melyekhez kapcsolódóan újabb gyalogátkelőhelyek kiépítésének 
lehetőségét vizsgálja önkormányzatunk.

Városunk az adósságkonszolidációban nem részesült településként si-
keresen pályázott a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Móra Ferenc és a Szent Imre 
utca egy-egy szakaszának burkolat felújítására, valamint a Venyige utca, 
a Remeteköz és az Egry József utca egy szakaszának burkolatépítésére. 

Balatoni Bringakörút fejlesztése európai uniós források felhasználásá-

val fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által lebo-
nyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák megkezdőd-
tek. A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk sikeres 
pályázatot nyújtott be 265 millió forint vissza nem térítendő támogatás 
elnyerése érdekében. A kiépített kerékpárúthoz csatlakozva részben ön-
álló kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként fog megvalósulni a 
volt töltés nyomvonalán. A tervezési munkák itt is folyamatban vannak.

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legnagyobb 
beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület megépítése 
lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja majd a Bajcsy-
Zsilinszky utcai épületeket is. Erre a célra 593 millió forint támogatást 
nyert Önkormányzatunk. Az egyik kiváltandó épület a főzőkonyha meg-
tartása mellett helyet adhatna majd a bölcsődének, melyre ugyancsak 
pályázatot nyújtottunk be. 

Néhány éve megvalósult a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium gimnáziumi épületszárnyának korszerűsítése. A kollégiumi 
épületrész energetikai korszerűsítésére is sikerrel pályázott önkormány-
zatunk. Az elnyert támogatással a nyílászáró cserén és homlokzati szige-
telésen túl, a fejlesztés részeként kazáncserére és napelemek telepítésére is 
sor kerül a gimnáziumi szárnyhoz hasonló módon. Az elnyert támogatás 
142 millió forint.

Sikeresen pályáztunk a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti 
épület egészségügyi alapellátás célú átalakítására. Az 59,9 millió forint 
támogatással és jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő 
gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat mellé - a posta megtartása 
mellett - ebbe az épületbe kerül áthelyezésre a vörösberényi felnőtt házi-
orvosi rendelő is. 

Turisztika célokat szolgál a Wesselényi strand nyugati felének tervezett 
hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk a 32,8 millió saját forrás mellé 150 millió forintot. A projekt 
részeként egy csúszdapark, egy homokos pálya és egy parti italbár létesül. 

Sikerült visszavásárolni a város számára a vörösberényi volt magtár-
épületet. A műemlék épület otthont adhat számos kulturális és turisz-
tikai rendezvénynek. A Belügyminisztériumtól kapott 120 millió forint 
támogatás fedezetet biztosít kisebb felújítási munkákra is.

A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került a 
volt kolostorépület, amely a magtárépülettel együtt értékes eleme lakó-
környezetünknek. Az épület felújítására és kulturális célú hasznosításá-
ra kötelezettséget vállalt az önkormányzat. Már folynak a Vörösberényi 
program című projekt előkészítési munkái Kerényi Imre közreműködé-
sével.

Összefoglalva és számszerűsítve 2017-ben a különböző pályázatokból 
majd 2 milliárd forintot nyert önkormányzatunk fejlesztési célokra. Di-
csekvés nélkül kijelenthetem, hogy az elmúlt évet a „bő esztendők” közé 
sorolhatjuk, ahol a város összességében gyarapodni, a helyi közösség erő-
södni tudott. Más megközelítésben azt is mondhatjuk, hogy az előkészí-
tés, a tervezés éve volt az elmúlt esztendő. Természetesen rengeteg munka 
maradt a következő időszakra is, főleg ha a pályázataink megvalósítására 
gondolok, nyugodtan kijelenthetem, hogy az új esztendő az építkezés 
és a fejlődés éve lesz.  Nagyon bízom abban, hogy a közelgő kampány 
hangulata, a választások eredménye, és úgy általában az előttünk álló év 
nem térít el minket a jó iránytól, és legalább ilyen elégedetten nézhetünk 
majd vissza 2018-ra is!

Végül szeretnék köszönetet mondani Önöknek, és azoknak is, akik 
egész évben annyit munkálkodtak azon, hogy Balatonalmádiban jó le-
gyen élni. Ezt az alkalmat is kihasználva még egyszer szeretném megkö-
szönni dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek a Város fejlődé-
séhez nyújtott segítségét!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek, a városunkhoz kötődő, 
velünk szimpatizáló embereknek és magunknak is együttműködő part-
nereket az új esztendőben városunk további fejlődése érdekében!
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A képviselő-testületi ülésről
Meghallgatta a testület dr. Linczmayer László rendőrkapitány be-

számolóját az elmúlt másfél hónap közbiztonságának alakulásáról. 
Kiemelt bűncselekmény nem történt, a vagyonelleni bűncselekmé-
nyek száma a tavalyi hasonló időszakhoz képest csökkent.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a 2017. februárban elfogadott  3 671 400  ezer 
forinthoz képest a júniusi módosításkor 1 561 379  ezer forinttal, 
majd szeptemberben 93 738 ezer forinttal növekedett. A jelenlegi 
módosítás 996 559  ezer Ft-os emelkedést eredményezett a 2017. 
évi költségvetés főösszegét tekintve, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. Az előirányzat 
változást főként az EU-s és egyéb hazai finanszírozású, az  ezt meg-
előző költségvetési rendelet módosítását követően elnyert pályázati 
támogatások eredményezték. Az elnyert pályázatokkal összefüggően 
999 706 ezer forint összegű támogatási előleg realizálódott.  

Jóváhagyta a grémium az önkormányzat 2018. évi belső ellen-
őrzési tervét és megalkotta a 2018. évi átmeneti gazdálkodásának 
szabályairól szóló rendeletét. Elfogadta a testület a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő 2018. évi munkatervét.

Felülvizsgálta az önkormányzat a közterületek használatáról és 
használatuk rendjéről szóló rendeletét. A legutóbbi módosítás óta 
történt magasabb szinű jogszabályi változások egy új rendelet meg-
alkotását tették indokolttá. Rendeletet alkottak a gyermek és a fiatal 
felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatásokról. Tovább 
emelték a támogatás összegét és kedvezőbbé tették az igénybevétel-
hez előírt feltételeket.

Felülvizsgálták a bölcsődei ellátás megszervezéséről szóló hatá-
rozatot és a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tevő, de költség-
hatékony megoldást választottak. Az önkormányzat közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező 0-3 éves korú (jogszabály szerint 
engedélyezett esetben 0-5 éves korú) gyermekek számára a bölcső-
dei ellátást 15 fő férőhelyig, 2019. év végéig a szentkirályszabadjai 
családi bölcsőde biztosítja.

Döntést hoztak a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szerve-
zetével 1 fő hajléktalan személy átmeneti ellátásának biztosítására 
kötendő szerződésről.

Támogatási kérelmet nyújt be a város a Bethlen Gábor Nonprofit 
Alapkezelő Zrt. által kiírt 2018. évi „Testvér-települési programok 
és együttműködések” című pályázatra a felvidéki és erdélyi partner-
kapcsolatok ápolására.

Jóváhagyták a „Vörösberény Program 2018” tárgyában kötendő 
Alapszerződés-t és döntést hoztak a Kolostor épület felújítási terve-
inek megrendeléséről.

Nem támogatta a testület azt a kezdeményezést, hogy a Balaton 
Fejlesztési Tanács „Települési zöldterületek kialakításának, rehabi-
litációjának támogatása” pályázatára benyújtott „Balatonalmádi, 
Szent Erzsébet liget fejlesztése – I. ütem” című projekt keretében 
tervezett, majd a rendkívül magas várható költségek miatt vissza-
vont látványtó műszaki tartalom helyett egy gyalogos úttal körül-
határolt zöldterület, piknik- és pihenő-napozó terület kialakítása 
valósuljon meg.

A „Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése” 
tárgyú TOP-3.2.1-es projekt megvalósítására rendelkezésre álló 
anyagi fedezetet kiegészítette az önkormányzat bruttó 38,2 millió 
forinttal. A Gimnázium tanulóinak iskolaorvosi ellátását jövő év 

elejétől Dr. Futó Szilvia Zsuzsanna látja el.
A Balatoni Szövetség megkeresése alapján tulajdonosi hozzájá-

rulását adta az önkormányzat a Balatonalmádi-Káptalanfüred ha-
tárában lévő egykori vasúti híd emlékére elhelyezendő táblához és 
vállalta a tábla karbantartási és fenntartási munkáit.

A képviselő-testület meghosszabbította a bérleti szerződést a Wes-
selényi strand egyik büféjének bérlőjével, valamint jóváhagyta a Ba-
latonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 
üzleti tervét.

Pályázatot írtak ki a 2108 helyrajzi számú, természetben Bala-
tonalmádi, Bajcsy-Zs. út 60. szám alatti ingatlanon lévő, 85 m2 
alapterületű irodahelyiség bérbeadására. A pályázati kiírás a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, és az 
Önkormányzat honlapján (www.balatonalmadi.hu) elérhető.

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.

(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§ (5) bekezdése 
alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 
2/638/19/2017, 2/638/20/2017, 2/638/21/2017, 2/638/22/2017, 
2/638/23/2017, 2/638/24/2017, 2/638/25/2017, 2/638/26/2017. 
számú döntéssel megállapított módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Homok Homok
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Jégmadár Jégmadár
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kert Kert
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kodály 
Zoltán

Kodály 
Zoltán

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Könyök Könyök
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kővirág Kővirág
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Köztársaság Köztársaság
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kürt Kürt
közterület jellege - - utca utca

dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Göndöcsné Sashegyi Csilla, Hatósági osztályvezető

Jó tanuló, jó sportoló
Horváth Máté Bendegúz

Máté 2011 óta a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulója, jelen-
leg iskolánk 7. osztályába jár. Tanulmányait példás szorgalommal, 
kitartással és alapossággal végzi, évről évre kimagasló eredményt ér 
el. Lelkiismeretes, tudatos az iskolai tevékenysége, folyamatosan 
törekszik a legjobb teljesítményre. Érdeklődő, kreatív, ismereteit 

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.
(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§ (5) bekezdése 
alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 
 2/638/27/2017, 2/638/28/2017, 2/638/29/2017,2/638/30/2017, 
2/638/31/2017,2/638/32/2017,2/638/33/2017, 2/638/34/2017, 
2/638/35/2017, 2/638/36/2017, 2638/37/2017,2/638/38/2017, 
2/638/39/2017, 2/638/40/2017. számú döntéssel megállapított 
módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Magtár Magtár
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Megyehegyi Megyehegyi
közterület jellege - - út út

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Mesgye Mesgye
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Pacsirta Pacsirta
közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Pipacs Pipacs
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Platán Platán
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Rába Rába
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Rövid Rövid
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szalonka Szalonka
közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szellő Szellő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szitakötő Szitakötő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szitakötő Szitakötő

Hirdetmény
Partnerek tájékoztatása helyi építési szabályzat 

módosításáról
Balatonalmádi város Önkormányzatának képviselő-testülete 

megalkotta a 26/2017. (XII.1.) rendeletét a településkép védelméről, 
amelynek nyomán a város helyi építési szabályzatának módosítása 
szükséges. 

A tervezési munkával a képviselő-testület a Völgyzugoly Műhely 
Kft.-t bízta meg.
A módosítás célja

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a 
településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának 
szabályairól. A módosítás a településképi rendelettel történő 
összhang megteremtése érdekében történik, valamint egy esetben 
az építési vonalra vonatkozó általános előírás módosul, így a 
településrendezési eszközök módosítása az Eljr. 32.§ szerinti állami 
főépítészi eljárás keretein belül valósulhat meg.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
szóló Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom 
a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdálkodó illetve 
egyházi szervezeteket, hogy a partnerek Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal településfejlesztési osztályán ügyfélfogadási 
időben a tervanyagba betekinthetnek, azzal kapcsolatban 
felvilágosítást kérhetnek, valamint letölthetik a www.balatonalmadi.
hu honlap hirdetőtáblájáról.

Az észrevételeket 2018. február 01-ig kérjük írásban eljuttatni 
a foepitesz@balatonalmadi.hu vagy pmhivatal@balatonalmadi.hu 
email címekre, illetve Balatonalmádi Város Polgármestere részére 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1. címre.

Bogdán László főépítész

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szivárvány Szivárvány
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szömörce Szömörce
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szürkebarát Szürkebarát
közterület jellege - - utca utca

dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Göndöcsné Sashegyi Csilla, Hatósági osztályvezető
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A képviselő-testületi ülésről
Meghallgatta a testület dr. Linczmayer László rendőrkapitány be-

számolóját az elmúlt másfél hónap közbiztonságának alakulásáról. 
Kiemelt bűncselekmény nem történt, a vagyonelleni bűncselekmé-
nyek száma a tavalyi hasonló időszakhoz képest csökkent.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a 2017. februárban elfogadott  3 671 400  ezer 
forinthoz képest a júniusi módosításkor 1 561 379  ezer forinttal, 
majd szeptemberben 93 738 ezer forinttal növekedett. A jelenlegi 
módosítás 996 559  ezer Ft-os emelkedést eredményezett a 2017. 
évi költségvetés főösszegét tekintve, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. Az előirányzat 
változást főként az EU-s és egyéb hazai finanszírozású, az  ezt meg-
előző költségvetési rendelet módosítását követően elnyert pályázati 
támogatások eredményezték. Az elnyert pályázatokkal összefüggően 
999 706 ezer forint összegű támogatási előleg realizálódott.  

Jóváhagyta a grémium az önkormányzat 2018. évi belső ellen-
őrzési tervét és megalkotta a 2018. évi átmeneti gazdálkodásának 
szabályairól szóló rendeletét. Elfogadta a testület a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő 2018. évi munkatervét.

Felülvizsgálta az önkormányzat a közterületek használatáról és 
használatuk rendjéről szóló rendeletét. A legutóbbi módosítás óta 
történt magasabb szinű jogszabályi változások egy új rendelet meg-
alkotását tették indokolttá. Rendeletet alkottak a gyermek és a fiatal 
felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatásokról. Tovább 
emelték a támogatás összegét és kedvezőbbé tették az igénybevétel-
hez előírt feltételeket.

Felülvizsgálták a bölcsődei ellátás megszervezéséről szóló hatá-
rozatot és a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tevő, de költség-
hatékony megoldást választottak. Az önkormányzat közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező 0-3 éves korú (jogszabály szerint 
engedélyezett esetben 0-5 éves korú) gyermekek számára a bölcső-
dei ellátást 15 fő férőhelyig, 2019. év végéig a szentkirályszabadjai 
családi bölcsőde biztosítja.

Döntést hoztak a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szerve-
zetével 1 fő hajléktalan személy átmeneti ellátásának biztosítására 
kötendő szerződésről.

Támogatási kérelmet nyújt be a város a Bethlen Gábor Nonprofit 
Alapkezelő Zrt. által kiírt 2018. évi „Testvér-települési programok 
és együttműködések” című pályázatra a felvidéki és erdélyi partner-
kapcsolatok ápolására.

Jóváhagyták a „Vörösberény Program 2018” tárgyában kötendő 
Alapszerződés-t és döntést hoztak a Kolostor épület felújítási terve-
inek megrendeléséről.

Nem támogatta a testület azt a kezdeményezést, hogy a Balaton 
Fejlesztési Tanács „Települési zöldterületek kialakításának, rehabi-
litációjának támogatása” pályázatára benyújtott „Balatonalmádi, 
Szent Erzsébet liget fejlesztése – I. ütem” című projekt keretében 
tervezett, majd a rendkívül magas várható költségek miatt vissza-
vont látványtó műszaki tartalom helyett egy gyalogos úttal körül-
határolt zöldterület, piknik- és pihenő-napozó terület kialakítása 
valósuljon meg.

A „Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése” 
tárgyú TOP-3.2.1-es projekt megvalósítására rendelkezésre álló 
anyagi fedezetet kiegészítette az önkormányzat bruttó 38,2 millió 
forinttal. A Gimnázium tanulóinak iskolaorvosi ellátását jövő év 

elejétől Dr. Futó Szilvia Zsuzsanna látja el.
A Balatoni Szövetség megkeresése alapján tulajdonosi hozzájá-

rulását adta az önkormányzat a Balatonalmádi-Káptalanfüred ha-
tárában lévő egykori vasúti híd emlékére elhelyezendő táblához és 
vállalta a tábla karbantartási és fenntartási munkáit.

A képviselő-testület meghosszabbította a bérleti szerződést a Wes-
selényi strand egyik büféjének bérlőjével, valamint jóváhagyta a Ba-
latonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 
üzleti tervét.

Pályázatot írtak ki a 2108 helyrajzi számú, természetben Bala-
tonalmádi, Bajcsy-Zs. út 60. szám alatti ingatlanon lévő, 85 m2 
alapterületű irodahelyiség bérbeadására. A pályázati kiírás a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, és az 
Önkormányzat honlapján (www.balatonalmadi.hu) elérhető.

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.

(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§ (5) bekezdése 
alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 
2/638/19/2017, 2/638/20/2017, 2/638/21/2017, 2/638/22/2017, 
2/638/23/2017, 2/638/24/2017, 2/638/25/2017, 2/638/26/2017. 
számú döntéssel megállapított módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Homok Homok
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Jégmadár Jégmadár
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kert Kert
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kodály 
Zoltán

Kodály 
Zoltán

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Könyök Könyök
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kővirág Kővirág
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Köztársaság Köztársaság
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Kürt Kürt
közterület jellege - - utca utca

dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Göndöcsné Sashegyi Csilla, Hatósági osztályvezető

Jó tanuló, jó sportoló
Horváth Máté Bendegúz

Máté 2011 óta a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulója, jelen-
leg iskolánk 7. osztályába jár. Tanulmányait példás szorgalommal, 
kitartással és alapossággal végzi, évről évre kimagasló eredményt ér 
el. Lelkiismeretes, tudatos az iskolai tevékenysége, folyamatosan 
törekszik a legjobb teljesítményre. Érdeklődő, kreatív, ismereteit 

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.
(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§ (5) bekezdése 
alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 
 2/638/27/2017, 2/638/28/2017, 2/638/29/2017,2/638/30/2017, 
2/638/31/2017,2/638/32/2017,2/638/33/2017, 2/638/34/2017, 
2/638/35/2017, 2/638/36/2017, 2638/37/2017,2/638/38/2017, 
2/638/39/2017, 2/638/40/2017. számú döntéssel megállapított 
módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Magtár Magtár
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Megyehegyi Megyehegyi
közterület jellege - - út út

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Mesgye Mesgye
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Pacsirta Pacsirta
közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Pipacs Pipacs
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Platán Platán
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Rába Rába
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Rövid Rövid
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szalonka Szalonka
közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szellő Szellő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szitakötő Szitakötő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szitakötő Szitakötő

Hirdetmény
Partnerek tájékoztatása helyi építési szabályzat 

módosításáról
Balatonalmádi város Önkormányzatának képviselő-testülete 

megalkotta a 26/2017. (XII.1.) rendeletét a településkép védelméről, 
amelynek nyomán a város helyi építési szabályzatának módosítása 
szükséges. 

A tervezési munkával a képviselő-testület a Völgyzugoly Műhely 
Kft.-t bízta meg.
A módosítás célja

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a 
településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának 
szabályairól. A módosítás a településképi rendelettel történő 
összhang megteremtése érdekében történik, valamint egy esetben 
az építési vonalra vonatkozó általános előírás módosul, így a 
településrendezési eszközök módosítása az Eljr. 32.§ szerinti állami 
főépítészi eljárás keretein belül valósulhat meg.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
szóló Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom 
a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdálkodó illetve 
egyházi szervezeteket, hogy a partnerek Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal településfejlesztési osztályán ügyfélfogadási 
időben a tervanyagba betekinthetnek, azzal kapcsolatban 
felvilágosítást kérhetnek, valamint letölthetik a www.balatonalmadi.
hu honlap hirdetőtáblájáról.

Az észrevételeket 2018. február 01-ig kérjük írásban eljuttatni 
a foepitesz@balatonalmadi.hu vagy pmhivatal@balatonalmadi.hu 
email címekre, illetve Balatonalmádi Város Polgármestere részére 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1. címre.

Bogdán László főépítész

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szivárvány Szivárvány
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szömörce Szömörce
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Szürkebarát Szürkebarát
közterület jellege - - utca utca

dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Göndöcsné Sashegyi Csilla, Hatósági osztályvezető
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helyezést ért el, regionális csapatversenyen 
szinten az előkelő 9. helyezést érte el tár-
saival.

Zsófia sokoldalú, empatikus személyisé-
gével támogatja diáktársait es kiemelkedő 
részt vállal az iskola életében. A magyar 
nyelv es irodalom iránti érdeklődése már 
alsó tagozatban kitűnt, az iskolai szavaló-
versenyek, Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny állandó résztvevője. Városi és isko-
lai ünnepélyeken való szereplésével kitűnik 
társai közül.

2017 januárjában a magyar kultúra nap-
ján Zsófia szavalta el a Pannónia Kulturális 
Központ rendezvényén a Himnuszt. A Március 15-i városi ünnepé-
lyen, október 23-i és október 6-i iskolai ünnepélyen szerepelt.

A népi kultúrához, a néptánchoz való kötődése meghatározó 
szerepet tölt be eletében. 3 éves kora óta táncol a Gurgolya Tánc-
csoportban, rendszeresen ápolja a népi hagyományokat, részt vesz 
a városi szüreti felvonuláson, borfesztiválon, a karácsonyi városi ün-
nepélyen, civil szervezetek rendezvényein, néptánc gálákon. Több 
külföldi fellépésen is képviselte városunkat. Hagyományőrző szoká-
sok felelevenítésével, mint például a húsvéti locsolás és pünkösdölés, 
néptáncos társaival szint visznek Balatonalmádi kulturális életébe. 
A zirci betyárnapokon, valamint a Péter-Pál napi rendezvényen való 
fellepésével, kézműves táborokban népi mesterségek megismerésé-
vel (nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás) kifejezi a magyar kultúra 
iránt való elkötelezettségét.
Gratulálunk és az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívá-
nunk Zsófiának!

Bors Luca

Bors Luca a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium 12.B osztályos tanulója.

Luca több kulturális és művészeti terü-
leten is kiemelkedő teljesítményről tett ta-
núbizonyságot, melyekkel mind az iskola, 
mind a város hírnevét emelte.

Főbb kulturális tevékenységei, eredmé-
nyei:

A városban működő néptáncegyüttes 
kiemelkedő tagjaként Luca évek óta szor-
galmasan készül versenyekre, több megmé-
rettetésen kiváló helyezést ért el csapatával. 
Legutóbbi eredménye: a Homokbödögei Kamaratánc-fesztiválon 
felnőtt kategóriában 1. helyezést ért el együttesével a Maglódi han-
gulatok c. koreográfiával. Luca jelentős szerepet vállal a népi hagyo-
mányok ápolásában. A gimnáziumban minden évben tánctoborzót 
tartanak, ahol egyre több tanulót nyernek meg e nemes ügynek.

A kétévente megrendezendő Helikon Összművészeti Fesztiválon 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott színjátszó kategóriában, amit 
bronz minősítéssel ismertek el.

Az iskolai ünnepélyeken rendszeresen zenei és irodalmi szere-
peket is vállal, a Bemutatkozunk c. intézményi gálaműsor állan-
dó résztvevője. A klasszikus zenétől a modern műfajokig minden 
irányzatban otthon van.

Képzőművészeti tevékenysége is figyelemre méltó, rajzaival szá-
mos sikert ért el különböző pályázatokon. A Megyei Kollégiumi Ki 
Mit Tud-ok képzőművészeti kategóriában művei jelentős díjazás-
ban részesültek. Ezt a tehetségét szeretné továbbra is kamatoztatni, 
továbbtanulási irányként is ezt tűzte ki célul, alkalmazott grafikai 

Városháza hírei
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évig citerázott, majd újabb egy évig gitározott a zeneiskolában. 
A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez, ezért 5. 

osztályos kora óta a diákönkormányzat meghatározó tagja. 
Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tiszte-

lettudó, együttműködő és segítőkész. 
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon is eredményesen szerepel. Évek óta aktív szereplője 
az iskola ünnepi műsorainak, a városi megemlékezéseknek. Ki-
emelkedő énektudásával, színpadi jelenlétével emeli az előadások 
színvonalát. Vers és prózamondó versenyek eredményes résztvevője, 
népdaléneklését többször aranyminősítéssel jutalmazták. 

Tehetségére a veszprémi Pannon Várszínház vezetése is felfigyelt, 
ezért már négy éve megbízható tagja a társulatnak. A bemutatók 
előtt az estébe nyúló előadások és a hosszú, délutáni próbák ellenére 
kiegyensúlyozottan teljesít a tanórákon. Olyan ismert darabokban 
játszik, mint a Toldi, a Hegedűs a háztetőn, A dzsungel könyve, a 
Mária evangéliuma, valamint az Emil és a detektívek. 
Gratulálunk Pollinak, és az eddigiekhez hasonló, szép sikereket 
kívánunk a jövőben!

Bóta István Szabolcs

Bóta István Szabolcs a Vörösberényi Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanulója.

Szabolcs példás magatartása, szorgalma, 
jeles (4,8) tanulmányi eredménye és kiemel-
kedő sporttevékenysége dicséretre méltó.

Humán és reál tantárgyak iránt egyaránt 
érdeklődik, az intenzív sportegyesületi fel-
adatai mellett nagy energiát fektet iskolai 
tanulmányaiba is, történelem regionális csa-
patversenyen tavaly 9. helyezést ért el.

Sokoldalú sporttevékenységével minden 
évben kiemelkedően képviselte iskoláját és 
városát a diákolimpiai bajnokságokon fut-
ball, kosárlabda, mezei futás es atlétika sportágban.

Mezei futóverseny diákolimpia megyei döntőjén 3. helyezést ért 
el, atlétika diákolimpia megyei döntő 2. helyezést ért el.

Szabolcs aktívan futballozik a Veszprémi Foci Centrum Utánpót-
lás Sport Egyesületében. Csapatával az NB II-es bajnokság U-14-
es korosztályában tavaly 2. helyezést értek el. 69 mérkőzésen 82 
gólt szerzett, U-14-es futsal országos bajnokságon 8. helyezést ért el 
csapatával. Rendszeresen tagja a korosztályos megye válogatottnak, 
részt vett a regionális válogatón.

Mind iskolai, mind választott sportágában vállalt feladatokat leg-
jobb tudása és tehetsége szerint teljesíti, osztályközösségének meg-
határozó személyisége, kitartásával es sportszerű magatartásával jó 
példát mutat társainak.
Tanulmányi és sport eredményeihez gratulálunk Szabolcsnak, és 
hasonló sikereket kívánunk a jövőben!

Ficsor Zsófia

Ficsor Zsófia a Vörösberényi Általános Iskola 8.a osztályos ta-
nulója. Zsófia példás magatartása, szorgalma, kitűnő tanulmányi 
eredménye, valamint kimagasló kulturális és közösségi tevékenysé-
ge példaértékű.

A Vörösberényi Általános Iskola tradíciója alapján a hatodik év-
folyam végén tanulmányi munkája elismeréseként „Ezüst Oklevél” 
elismerésben részesült.

Tanulmányi versenyeken kitűnik sokoldalú tehetségével. Mate-
matika, angol, történelem és magyar versenyeken képviseli rend-
szeresen iskoláját. Történelem országos egyéni versenyen megyei 9. 

2018. január Városháza hírei
szívesen osztja meg osztálytársaival. Ked-
ves, tisztelettudó tanuló, környezetében 
kedvelt diák. Tanulmányi versenyeken is 
gyakran képviseli az iskolát, különösen 
matematikából. Az elmúlt évben a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny megyei forduló-
ján 7. helyezést ért el, tagja volt a harma-
dik helyet szerző csapatnak

Máté óvodás kora óta sportol, focizik. 
Az Almádi Focisuli csapatában kezdett el 
ismerkedni a foci alapjaival, a Balatonal-
mádi Sportegyesületben lett igazolt játé-
kos. Kivételes labdaérzékére, ügyességére, 
célratörő, alázatos hozzáállására a szak-
emberek hamar felfigyeltek, így az elmúlt 
években a Veszprémi Utánpótlás Labdarúgó Egyesületben sportol. 

Az idei évben Tapolcán Novák Dezső /FTC/ Emléktornán csa-
patával a II. helyet szerezték meg, csapatának legjobb játékosa volt.

A Passauban rendezett Sonnenland- Cup 2017 elnevezésű után-
pótlás labdarúgótornán, ahol 105 csapat több mint ezer játékosa 
szerepelt – többek között a Bayern München, Borussia Dortmund, 
VfB Stuttgart, az angol FC Liverpool vagy a skót Glasgow Rangers 
– Máté csapata 4. helyen végzett.

Mátét kiemelkedő tehetségű és szorgalmú labdarúgónak tartják, 
nagyon ígéretes, szép sportkarrier állhat előtte, több nagy múltú és 
hírű egyesület érdeklődik iránta, szeretné soraiba tudni.

Átlagon felüli, sportban megnyilvánuló adottságainak és képes-
ségeinek köszönhetően sokrétű, szerteágazó sporttevékenységet 
folytat iskolájában is. Részt vett és vesz labdarúgásban, futsalban, 
atlétikában, mezei futásban, játékos sportvetélkedőben a diákolim-
pia körzeti, megyei, országos versenyeken, ahol figyelemreméltó 
eredményekkel és teljesítményekkel büszkélkedhet.

2016-2017. tanévben Futsal diákolimpia körzeti első, megyei 3. 
helyezett csapat tagja. Labdarúgás diákolimpia körzeti első, megyei 
4. helyezett csapat tagja. 

Mezei atlétika csapatversenyben körzeti első, megyei 2. helyezést 
ért el, egyéniben megyei 4. helyezést, az országos versenyen 7. he-
lyezést (230 indulóból).

Máté igazi közösségi személyiség, igazi csapatember. Sport, tanul-
mányi és közösségi munkája alapján példaként állítható kortársai 
elé.
Az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívánunk Máténak a 
továbbiakban is! 

Pápai Polli

Polli a Györgyi Dénes Iskola 8.a 
osztályos tanulója. Magatartásával, 
kiemelkedő tanulmányi és közössé-
gi munkájával példát mutat az iskola 
növendékeinek. Az iskolai feladatokat 
önként vállalja, és maradéktalanul tel-
jesíti azokat. Tanulmányi munkájában 
kitartó, a tanítási órákra pontosan és 
rendben, maximálisan felkészül. Az 
órai munkát érdeklődésével, aktivitá-
sával segíti. Tanulmányi munkájában 
többletfeladatokat végez, részt vesz ver-
senyeken, pályázatokon. 

Anyanyelvi, rajz- és sportversenyeken képviseli iskoláját, jelenleg 
is a Veszprémi Torna Club sportolója, ahol 4 éve talajtornázik. 

Szerteágazó érdeklődési körét jelzi, hogy két évig gitározott, két 

szakra adja be jelentkezését.
Gratulálunk Lucának, és hasonló sikereket kívánunk a jövőben!

Takács Hunor

Takács Hunor a Balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 
12. A osztályos tanulója.

Hunor 2013-ban kezdte meg középisko-
lai tanulmányait a Balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium-
ban. Tanulmányi eredményei az eddigi évek 
során kiemelkedőek, valamint sporttevé-
kenysége és versenyeredményei is kimagas-
lóak, melyekkel mind az iskola, mind a város 
hírnevét emelte.

Egy olyan sportot űz versenyszerűen, 
ami Magyarországon nagyon ritka, s ez a 
pétanque, s ezt össze kell egyeztetnie a Kéttannyelvű Gimnázium 
nagyon komoly követelmény szintjével. Ezt példamutatóan meg-
oldotta.

Jó tanulmányi eredményt ért el a gimnáziumban minden év vé-
gén. 9. kny. év végén 4,4; 9. év végén 4,5; 10. év végén 4,3; és 11. 
év végén 4,6 volt a tanulmányi átlaga. 

A versenyeken is nemzetközi szintű eredményeket ért el egye-
sületének színeiben. A 2014-es világbajnokságon 20. helyezett, a 
2015-ős franciaországi Európa Bajnokságon 3. helyezett lett. Sőt 
jutott arra is ideje, hogy az iskolát képviselve a diákolimpiákon or-
szágos 2. helyezéseket érjen el az általa vezetett csapat 2015, 2016 
és 2017-ben.

Ezek az eredmények szorgalmát, kitartását és hatalmas munkabí-
rását mutatják. 
Gratulálunk és az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívá-
nunk Hunornak!

Igaz Gábor Barnabás

Igaz Gábor Barnabás a Kósa György Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. 
2009-ben még óvodásként iratkozott be a 
Zeneiskolába.

A zongorát választotta hangszeréül, me-
lyen jelenleg a 6. évfolyamon tanul. Zene 
iránti fogékonysága, érdeklődése már a kez-
detekben megmutatkozott. Szívesen kísér-
letezett a zongoradarabokhoz szövegírással, 
keresett összefüggéseket matematika és zene 
között, önálló komponálással is lelkesen 
próbálkozott.

Tanulmányaiban előre haladva rendszere-
sen vett részt és vesz részt zenei versenyeken 
zongorából és szolfézs tárgyból egyaránt, de jelen van iskolai és vá-
rosi rendezvényeken a szólóprodukciókkal és zongorakísérőként is.

A 2016/2017-es tanév tavaszán a Veszprémben rendezett Lantos 
Magda Regionális Zongoraversenyen való szereplését ezüst minősí-
tésre értékelte a zsűri, a Beethoven évforduló kapcsán, Balatonfüre-
den megrendezett Veszprém megyei Zeneirodalmi versenyen pedig 
elméleti felkészültségét bizonyíthatta csapatban, illetve kamarapro-
dukcióban. Teljesítményét a zsűri aranyra minősítette.

Kreativitása és nem lanyhuló, a zene és zenélés iránti töretlen lel-
kesedése követendő példát állít a fiatalabb zeneiskolás nemzedék 
elé.
Gratulálunk és hasonló sikereket kívánunk a jövőben!
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helyezést ért el, regionális csapatversenyen 
szinten az előkelő 9. helyezést érte el tár-
saival.

Zsófia sokoldalú, empatikus személyisé-
gével támogatja diáktársait es kiemelkedő 
részt vállal az iskola életében. A magyar 
nyelv es irodalom iránti érdeklődése már 
alsó tagozatban kitűnt, az iskolai szavaló-
versenyek, Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny állandó résztvevője. Városi és isko-
lai ünnepélyeken való szereplésével kitűnik 
társai közül.

2017 januárjában a magyar kultúra nap-
ján Zsófia szavalta el a Pannónia Kulturális 
Központ rendezvényén a Himnuszt. A Március 15-i városi ünnepé-
lyen, október 23-i és október 6-i iskolai ünnepélyen szerepelt.

A népi kultúrához, a néptánchoz való kötődése meghatározó 
szerepet tölt be eletében. 3 éves kora óta táncol a Gurgolya Tánc-
csoportban, rendszeresen ápolja a népi hagyományokat, részt vesz 
a városi szüreti felvonuláson, borfesztiválon, a karácsonyi városi ün-
nepélyen, civil szervezetek rendezvényein, néptánc gálákon. Több 
külföldi fellépésen is képviselte városunkat. Hagyományőrző szoká-
sok felelevenítésével, mint például a húsvéti locsolás és pünkösdölés, 
néptáncos társaival szint visznek Balatonalmádi kulturális életébe. 
A zirci betyárnapokon, valamint a Péter-Pál napi rendezvényen való 
fellepésével, kézműves táborokban népi mesterségek megismerésé-
vel (nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás) kifejezi a magyar kultúra 
iránt való elkötelezettségét.
Gratulálunk és az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívá-
nunk Zsófiának!

Bors Luca

Bors Luca a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium 12.B osztályos tanulója.

Luca több kulturális és művészeti terü-
leten is kiemelkedő teljesítményről tett ta-
núbizonyságot, melyekkel mind az iskola, 
mind a város hírnevét emelte.

Főbb kulturális tevékenységei, eredmé-
nyei:

A városban működő néptáncegyüttes 
kiemelkedő tagjaként Luca évek óta szor-
galmasan készül versenyekre, több megmé-
rettetésen kiváló helyezést ért el csapatával. 
Legutóbbi eredménye: a Homokbödögei Kamaratánc-fesztiválon 
felnőtt kategóriában 1. helyezést ért el együttesével a Maglódi han-
gulatok c. koreográfiával. Luca jelentős szerepet vállal a népi hagyo-
mányok ápolásában. A gimnáziumban minden évben tánctoborzót 
tartanak, ahol egyre több tanulót nyernek meg e nemes ügynek.

A kétévente megrendezendő Helikon Összművészeti Fesztiválon 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott színjátszó kategóriában, amit 
bronz minősítéssel ismertek el.

Az iskolai ünnepélyeken rendszeresen zenei és irodalmi szere-
peket is vállal, a Bemutatkozunk c. intézményi gálaműsor állan-
dó résztvevője. A klasszikus zenétől a modern műfajokig minden 
irányzatban otthon van.

Képzőművészeti tevékenysége is figyelemre méltó, rajzaival szá-
mos sikert ért el különböző pályázatokon. A Megyei Kollégiumi Ki 
Mit Tud-ok képzőművészeti kategóriában művei jelentős díjazás-
ban részesültek. Ezt a tehetségét szeretné továbbra is kamatoztatni, 
továbbtanulási irányként is ezt tűzte ki célul, alkalmazott grafikai 
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évig citerázott, majd újabb egy évig gitározott a zeneiskolában. 
A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez, ezért 5. 

osztályos kora óta a diákönkormányzat meghatározó tagja. 
Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tiszte-

lettudó, együttműködő és segítőkész. 
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon is eredményesen szerepel. Évek óta aktív szereplője 
az iskola ünnepi műsorainak, a városi megemlékezéseknek. Ki-
emelkedő énektudásával, színpadi jelenlétével emeli az előadások 
színvonalát. Vers és prózamondó versenyek eredményes résztvevője, 
népdaléneklését többször aranyminősítéssel jutalmazták. 

Tehetségére a veszprémi Pannon Várszínház vezetése is felfigyelt, 
ezért már négy éve megbízható tagja a társulatnak. A bemutatók 
előtt az estébe nyúló előadások és a hosszú, délutáni próbák ellenére 
kiegyensúlyozottan teljesít a tanórákon. Olyan ismert darabokban 
játszik, mint a Toldi, a Hegedűs a háztetőn, A dzsungel könyve, a 
Mária evangéliuma, valamint az Emil és a detektívek. 
Gratulálunk Pollinak, és az eddigiekhez hasonló, szép sikereket 
kívánunk a jövőben!

Bóta István Szabolcs

Bóta István Szabolcs a Vörösberényi Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanulója.

Szabolcs példás magatartása, szorgalma, 
jeles (4,8) tanulmányi eredménye és kiemel-
kedő sporttevékenysége dicséretre méltó.

Humán és reál tantárgyak iránt egyaránt 
érdeklődik, az intenzív sportegyesületi fel-
adatai mellett nagy energiát fektet iskolai 
tanulmányaiba is, történelem regionális csa-
patversenyen tavaly 9. helyezést ért el.

Sokoldalú sporttevékenységével minden 
évben kiemelkedően képviselte iskoláját és 
városát a diákolimpiai bajnokságokon fut-
ball, kosárlabda, mezei futás es atlétika sportágban.

Mezei futóverseny diákolimpia megyei döntőjén 3. helyezést ért 
el, atlétika diákolimpia megyei döntő 2. helyezést ért el.

Szabolcs aktívan futballozik a Veszprémi Foci Centrum Utánpót-
lás Sport Egyesületében. Csapatával az NB II-es bajnokság U-14-
es korosztályában tavaly 2. helyezést értek el. 69 mérkőzésen 82 
gólt szerzett, U-14-es futsal országos bajnokságon 8. helyezést ért el 
csapatával. Rendszeresen tagja a korosztályos megye válogatottnak, 
részt vett a regionális válogatón.

Mind iskolai, mind választott sportágában vállalt feladatokat leg-
jobb tudása és tehetsége szerint teljesíti, osztályközösségének meg-
határozó személyisége, kitartásával es sportszerű magatartásával jó 
példát mutat társainak.
Tanulmányi és sport eredményeihez gratulálunk Szabolcsnak, és 
hasonló sikereket kívánunk a jövőben!

Ficsor Zsófia

Ficsor Zsófia a Vörösberényi Általános Iskola 8.a osztályos ta-
nulója. Zsófia példás magatartása, szorgalma, kitűnő tanulmányi 
eredménye, valamint kimagasló kulturális és közösségi tevékenysé-
ge példaértékű.

A Vörösberényi Általános Iskola tradíciója alapján a hatodik év-
folyam végén tanulmányi munkája elismeréseként „Ezüst Oklevél” 
elismerésben részesült.

Tanulmányi versenyeken kitűnik sokoldalú tehetségével. Mate-
matika, angol, történelem és magyar versenyeken képviseli rend-
szeresen iskoláját. Történelem országos egyéni versenyen megyei 9. 

2018. január Városháza hírei
szívesen osztja meg osztálytársaival. Ked-
ves, tisztelettudó tanuló, környezetében 
kedvelt diák. Tanulmányi versenyeken is 
gyakran képviseli az iskolát, különösen 
matematikából. Az elmúlt évben a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny megyei forduló-
ján 7. helyezést ért el, tagja volt a harma-
dik helyet szerző csapatnak

Máté óvodás kora óta sportol, focizik. 
Az Almádi Focisuli csapatában kezdett el 
ismerkedni a foci alapjaival, a Balatonal-
mádi Sportegyesületben lett igazolt játé-
kos. Kivételes labdaérzékére, ügyességére, 
célratörő, alázatos hozzáállására a szak-
emberek hamar felfigyeltek, így az elmúlt 
években a Veszprémi Utánpótlás Labdarúgó Egyesületben sportol. 

Az idei évben Tapolcán Novák Dezső /FTC/ Emléktornán csa-
patával a II. helyet szerezték meg, csapatának legjobb játékosa volt.

A Passauban rendezett Sonnenland- Cup 2017 elnevezésű után-
pótlás labdarúgótornán, ahol 105 csapat több mint ezer játékosa 
szerepelt – többek között a Bayern München, Borussia Dortmund, 
VfB Stuttgart, az angol FC Liverpool vagy a skót Glasgow Rangers 
– Máté csapata 4. helyen végzett.

Mátét kiemelkedő tehetségű és szorgalmú labdarúgónak tartják, 
nagyon ígéretes, szép sportkarrier állhat előtte, több nagy múltú és 
hírű egyesület érdeklődik iránta, szeretné soraiba tudni.

Átlagon felüli, sportban megnyilvánuló adottságainak és képes-
ségeinek köszönhetően sokrétű, szerteágazó sporttevékenységet 
folytat iskolájában is. Részt vett és vesz labdarúgásban, futsalban, 
atlétikában, mezei futásban, játékos sportvetélkedőben a diákolim-
pia körzeti, megyei, országos versenyeken, ahol figyelemreméltó 
eredményekkel és teljesítményekkel büszkélkedhet.

2016-2017. tanévben Futsal diákolimpia körzeti első, megyei 3. 
helyezett csapat tagja. Labdarúgás diákolimpia körzeti első, megyei 
4. helyezett csapat tagja. 

Mezei atlétika csapatversenyben körzeti első, megyei 2. helyezést 
ért el, egyéniben megyei 4. helyezést, az országos versenyen 7. he-
lyezést (230 indulóból).

Máté igazi közösségi személyiség, igazi csapatember. Sport, tanul-
mányi és közösségi munkája alapján példaként állítható kortársai 
elé.
Az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívánunk Máténak a 
továbbiakban is! 

Pápai Polli

Polli a Györgyi Dénes Iskola 8.a 
osztályos tanulója. Magatartásával, 
kiemelkedő tanulmányi és közössé-
gi munkájával példát mutat az iskola 
növendékeinek. Az iskolai feladatokat 
önként vállalja, és maradéktalanul tel-
jesíti azokat. Tanulmányi munkájában 
kitartó, a tanítási órákra pontosan és 
rendben, maximálisan felkészül. Az 
órai munkát érdeklődésével, aktivitá-
sával segíti. Tanulmányi munkájában 
többletfeladatokat végez, részt vesz ver-
senyeken, pályázatokon. 

Anyanyelvi, rajz- és sportversenyeken képviseli iskoláját, jelenleg 
is a Veszprémi Torna Club sportolója, ahol 4 éve talajtornázik. 

Szerteágazó érdeklődési körét jelzi, hogy két évig gitározott, két 

szakra adja be jelentkezését.
Gratulálunk Lucának, és hasonló sikereket kívánunk a jövőben!

Takács Hunor

Takács Hunor a Balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 
12. A osztályos tanulója.

Hunor 2013-ban kezdte meg középisko-
lai tanulmányait a Balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium-
ban. Tanulmányi eredményei az eddigi évek 
során kiemelkedőek, valamint sporttevé-
kenysége és versenyeredményei is kimagas-
lóak, melyekkel mind az iskola, mind a város 
hírnevét emelte.

Egy olyan sportot űz versenyszerűen, 
ami Magyarországon nagyon ritka, s ez a 
pétanque, s ezt össze kell egyeztetnie a Kéttannyelvű Gimnázium 
nagyon komoly követelmény szintjével. Ezt példamutatóan meg-
oldotta.

Jó tanulmányi eredményt ért el a gimnáziumban minden év vé-
gén. 9. kny. év végén 4,4; 9. év végén 4,5; 10. év végén 4,3; és 11. 
év végén 4,6 volt a tanulmányi átlaga. 

A versenyeken is nemzetközi szintű eredményeket ért el egye-
sületének színeiben. A 2014-es világbajnokságon 20. helyezett, a 
2015-ős franciaországi Európa Bajnokságon 3. helyezett lett. Sőt 
jutott arra is ideje, hogy az iskolát képviselve a diákolimpiákon or-
szágos 2. helyezéseket érjen el az általa vezetett csapat 2015, 2016 
és 2017-ben.

Ezek az eredmények szorgalmát, kitartását és hatalmas munkabí-
rását mutatják. 
Gratulálunk és az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívá-
nunk Hunornak!

Igaz Gábor Barnabás

Igaz Gábor Barnabás a Kósa György Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. 
2009-ben még óvodásként iratkozott be a 
Zeneiskolába.

A zongorát választotta hangszeréül, me-
lyen jelenleg a 6. évfolyamon tanul. Zene 
iránti fogékonysága, érdeklődése már a kez-
detekben megmutatkozott. Szívesen kísér-
letezett a zongoradarabokhoz szövegírással, 
keresett összefüggéseket matematika és zene 
között, önálló komponálással is lelkesen 
próbálkozott.

Tanulmányaiban előre haladva rendszere-
sen vett részt és vesz részt zenei versenyeken 
zongorából és szolfézs tárgyból egyaránt, de jelen van iskolai és vá-
rosi rendezvényeken a szólóprodukciókkal és zongorakísérőként is.

A 2016/2017-es tanév tavaszán a Veszprémben rendezett Lantos 
Magda Regionális Zongoraversenyen való szereplését ezüst minősí-
tésre értékelte a zsűri, a Beethoven évforduló kapcsán, Balatonfüre-
den megrendezett Veszprém megyei Zeneirodalmi versenyen pedig 
elméleti felkészültségét bizonyíthatta csapatban, illetve kamarapro-
dukcióban. Teljesítményét a zsűri aranyra minősítette.

Kreativitása és nem lanyhuló, a zene és zenélés iránti töretlen lel-
kesedése követendő példát állít a fiatalabb zeneiskolás nemzedék 
elé.
Gratulálunk és hasonló sikereket kívánunk a jövőben!
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A 9/A december hatodikájáról
Múlt hét szerdán az osztállyal Budapestre utaztunk, hogy az Eu-

rópa-pontban meghallgassunk egy előadást az Európai Unióról, a 
külföldi továbbtanulásról és magáról az életben való eligazodásról. 
Ez a pár óra egyébként érdekes volt, élveztem az ott töltött időt, és 
a sok megszerzett információt hasznosítani fogom.

Ezek után alkalmunk adódott megnézni a Láthatatlan kiállítást, 
amely a vak emberek világába vezeti be az érdeklődőket. Kisebb 
csoportokban próbálhattuk ki a vak írógépet, és még néhány má-
sik „vak” játékot. Ezek után következett a kiállítás legfontosabb 
és egyben legizgalmasabb része. Betessékeltek minket egy helyre, 
majd ránk csukták az ajtót, hogy semmit se lássunk. Egy idegen 
vak ember szólt hozzánk a sötétben. Elmondta, hogy vak, és hogy 
most bemegyünk egy házba ahol szintén semmit nem fogunk látni. 
Először egy nappaliban találtuk magunkat, zongorával, könyves-
polccal és egy kanapéval. Nehéz volt így a sötétben tájékozódni, 
eddig még soha nem gondoltam bele, milyen is vaknak lenni. A 
következő helyszín egy kis fürdőszoba volt, ami után kimentünk az 
„utcára”. Az autók, járókelők zajától valamint a hidegebb levegőtől 
teljesen élethűnek hatott a hely, habár nem is láttuk igazán. Közben 
elhaladtunk egy zöldségüzlet és egy autó mellett is. Később egy va-
dászházban majd egy kis erdőben kötöttünk ki, ahol a vak vezetőnk 
ezt kérdezte: „Minek megy a vak az erdőbe?” Mire mindenki kér-
dőn hallgatott. „Fának.” Az erdőben lévő fák is valóságosnak tűntek 
(tapintásra), és ahogy keresztülmentünk a hídon, a madárcsicsergés 
és a csordogáló patak hangja miatt csak még valódibbnak éreztük 
a környezetet. Nem sokkal ezután bementünk egy szoborparkba is, 
ahol tapintás alapján kellett felismerni a különböző híres szobrokat. 
Az utolsó helyszín egy bár volt, ahol zene szólt. Itt leülhettünk egy 
nagy kanapéra, és a vezetőnk elmondta a személyes tapasztalatait a 
vakságról. Mikor kiértünk a „labirintusból”, furcsa, de igen nagy 
megkönnyebbülés volt újra látni. Azt hiszem, hogy mindnyájunk 
nevében elmondhatom, életre szóló élményekkel távoztunk. 

A következőkben lehetőségünk volt megnézni a budapesti ka-
rácsonyi vásárt. Az utcák fényekkel voltak díszítve, és láttunk egy 
kisebb csoport Mikulásnak öltözött mutatványost is. Ahogy megér-
keztünk a térre megláttuk a nagy karácsonyfát, és mindenkit elfo-
gott az ünnepi hangulat. A vásárban sok ember tolongott a standok 
között. Ahogy beértünk a tér közepére, megláttuk a nagy tömegből 
kiugró színpadot, aminek a közepén az IGAZI lappföldi Mikulás 
ült. 

Összességében elmondhatom, hogy mindenki jól érezte magát, 
és nem csupán szép emlékekkel, hanem egy szorosabb közösséggel 
is térhettünk haza. Tartalmas napot tudhatunk a hátunk mögött. 
Köszönjük a szervezést Kanyó Péter osztályfőnökünknek és Várkuti 
Attila kísérőtanárunknak. 

Néber Natália 9.a

Budapest Ragtime Band koncertje

A 45 perces koncerten a gyerekek megismerkedtek a klasszikus 
zenével, a jazz és egyéb méltatlanul elhanyagolt műfajokkal. A ze-
nekar több mint huszonöt éve tart koncerteket kimondottan az 
ifjúságnak, formálva annak zenei ízlését, és ösztökélve a jövő gene-
rációját arra, hogy tanuljanak zenét, ismerjék meg a hangszereket és 
a különböző zenei műfajokat.

Az egész műsoron végigvonult a zenekarra jellemző finom hu-
mor, a vidámság és az igényes szórakoztatás.

A műsor közepén egy kvízjáték keretein belül a zenekar bemu-
tatta a hangszereket és az azokat megszólaltató zenészeket. Minden 
muzsikus egy-egy ismert klasszikus zenei darabot játszott el hang-
szerén, amelyet fel kellett ismernie közönség soraiból jelentkezőnek. 
Helyes válasz esetén, jutalom járt.

A moderátor Széki József volt, aki nagy odaadással és szakérte-
lemmel látja el ezt az igazán nem könnyű „posztot”, szót értve és 
kiváló kapcsolatot teremtve az ifjúsággal.

Lebilincselő előadást tartott David 
Snyder FBI ügynök december 6-án a 
DLSB-ben

Az angol munkaközösség szervezésében ebben a félévben több 
rendhagyó angolóra is megvalósult. A New York állambeli Nazareth 
College két hallgatója Ryan Keilman és Benjamin Ducnan tartott 
októberben élvezetes prezentációkat az amerikai polgárháború ese-
ményeiről, valamint az amerikai hadseregbeni katonai szolgálatról. 

Ezt követte David Snyder Legal Attachéaz Amerikai Nagykövet-
ség képviseletében, aki december hatodikai prezentációját nagy si-
kerrel ismételte meg a 10. és a 11. évfolyam előtt is. Nagy várakozás 
előzte meg látogatását, hiszen nem minden nap jut el FBI ügynök 
egy oktatási intézménybe. Interaktív előadásában megismertette a 
diákokat néhány önvédelmi technikával, valamint felhívta a figyel-
müket arra, hogy egy hétköznapi szituációban milyen potenciális 
veszélyforrások rejlenek. Saját életútján mutatta be, milyen szem-
pontok irányíthatják valaki döntéseit és pályaválasztását, majd rész-
letesen elemezte, hogyan lehet valakiből FBI ügynök és a munkakör 
milyen kihívások elé állítja az embert. Brilliáns nyomozói képessé-
gét igazolandó néhány diákot ismeretlenül is név szerint szólított 
ki a ‚színpadra’. Nem csak mondanivalója, de előadásmódjának 
lendületessége, humora és közvetlensége is emlékezetessé tette ezt 
a programot.

Nap a pályaválasztásról –
2017. december 5. 

Iskolánkban a pályaorientációs napot a Pályaorientáció támoga-
tása a köznevelésben c. EFOP-3.2.5-17-2017-00018  azonosítószá-
mú projekt keretében és támogatásából valósítottuk meg.

Öregdiákokat, egyetemek és multinacionális cégek képviselőit 
hívtuk meg. A program elején a Pannon Egyetem Műszaki Infor-
matikai Karának munkatársai beszéltek arról, mire jó az informati-
ka, és az egyetemen szerzett ismereteket hogyan lehet hasznosítani 
a munkaerőpiacon.

A szekciókban például öregdiákok tartottak beszámolót egyetemi 
tapasztalataikról és saját szakmájukról, míg autóipari cégek képvi-
selői a jövő lehetséges robotjairól és a náluk végezhető mérnöki fel-
adatokról számoltak be. Az orvostudomány iránt érdeklődők angol 
nyelven hallgathatták meg egy amerikai mikrobiológus előadását, 
míg a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainál 
pályaorientációs felmérést és önismereti teszteket is kitölthettek a 
diákok. 

Idegen nyelvi verseny a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában

A közelmúltban rendeztük meg 
iskolánkban angol és német nyelv-
ből az idei országismereti idegen 
nyelvi versenyünket. 

Immár hagyománnyá vált a 
Györgyi Dénes Általános isko-
lában, hogy az ősz folyamán a 
jelentkezők egy csoportos vetél-
kedőn vesznek részt, mely valami-
lyen angol és német nyelvterületre 
jellemző hagyományt, vagy érde-
kességet dolgoz fel. Az előző két 
tanévben a Halloween és a Már-
ton-nap ihlette meg a versenyt, 
ebben a tanévben az angol nyelvterületen Artúr király legendája és a 
skóciai Loch Ness-i szörny, német nyelvterületen pedig a svájci Tell 
Vilmos legendája és Friedensreich Hundertwasser, osztrák építész 
formabontó munkássága volt a téma. A felső tagozatos gyerekek ve-
gyes csapatokban nyolc állomáson mérették meg magukat. A vetél-
kedő külön érdekessége volt, hogy az angol és német nyelvet tanu-
lók egymás munkáját is segítették, mivel a feladatok megoldása ezt 
igényelte. A változatos kérdések a lexikai ismereteken kívül igénybe 
vették a kreativitást és az ügyességet is. A 88 résztvevő közül a 6. 
csapatot alkotó Réger-Cserép Krisztofer (8.A), Szabó Flóra (8.A), 

Kiss Anna (8.A), Horváth Máté (7.), Kerekes Zsombor (6.B), Er-
dős Blanka ((6.B), Negró Réka (6.B), Farkas Máté (6.B), Tamás 
Kata (5.A), Mandl Hanna (5.A), és Lázár Mátyás (5.A) bizonyult a 
legügyesebbnek.

A megmérettetés után vidám eszem-iszommal zárult a nap.
Gratulálunk a helyezetteknek, és köszönjük valamennyi résztvevő 

munkáját. Bízunk abban, hogy jövőre újra találkozunk egy hasonló, 
nagy sikerű rendezvényen.

Geréd-Bakó Tünde, Kékesi Viktória, Varga Anikó, nyelvtanárok

Györgyisek Székesfehérváron a 
Comenius Iskolában

A székesfehérvári Comenius 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Iskola kiemelkedő feladatának 
tekinti az idegen nyelv oktatását. 
Immár harmadik éve hagyomá-
nyosan ősszel rendezi meg a német 
nyelvet tanuló diákok számára azt 
a versenyt, mely két feladatból áll: 
egy olvasott és egy hallott szöveg-
értési feladatból. Ebben a tanévben 
december 15-én zajlott a megméret-
tetés, melyen iskolánk két diákkal 
vett részt. A 8. B osztályból Gyüre 
Sarolta és Schulcz Anna vállalták a 
felkészüléssel járó többletmunkát. A pénteki vetélkedőn az advent 
és a karácsony voltak a fő témák. Tanulóink lelkiismeretes felké-
szülés után remélhetőleg helytálltak, az eredményt azonban csak az 
újévben tudjuk majd meg e-mailen keresztül. 
Mindkettőjüknek köszönjük a részvételt, és további sikeres nyelv-
tanulást kívánunk!

Varga Anikó, német nyelvtanár
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Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

A 9/A december hatodikájáról
Múlt hét szerdán az osztállyal Budapestre utaztunk, hogy az Eu-

rópa-pontban meghallgassunk egy előadást az Európai Unióról, a 
külföldi továbbtanulásról és magáról az életben való eligazodásról. 
Ez a pár óra egyébként érdekes volt, élveztem az ott töltött időt, és 
a sok megszerzett információt hasznosítani fogom.

Ezek után alkalmunk adódott megnézni a Láthatatlan kiállítást, 
amely a vak emberek világába vezeti be az érdeklődőket. Kisebb 
csoportokban próbálhattuk ki a vak írógépet, és még néhány má-
sik „vak” játékot. Ezek után következett a kiállítás legfontosabb 
és egyben legizgalmasabb része. Betessékeltek minket egy helyre, 
majd ránk csukták az ajtót, hogy semmit se lássunk. Egy idegen 
vak ember szólt hozzánk a sötétben. Elmondta, hogy vak, és hogy 
most bemegyünk egy házba ahol szintén semmit nem fogunk látni. 
Először egy nappaliban találtuk magunkat, zongorával, könyves-
polccal és egy kanapéval. Nehéz volt így a sötétben tájékozódni, 
eddig még soha nem gondoltam bele, milyen is vaknak lenni. A 
következő helyszín egy kis fürdőszoba volt, ami után kimentünk az 
„utcára”. Az autók, járókelők zajától valamint a hidegebb levegőtől 
teljesen élethűnek hatott a hely, habár nem is láttuk igazán. Közben 
elhaladtunk egy zöldségüzlet és egy autó mellett is. Később egy va-
dászházban majd egy kis erdőben kötöttünk ki, ahol a vak vezetőnk 
ezt kérdezte: „Minek megy a vak az erdőbe?” Mire mindenki kér-
dőn hallgatott. „Fának.” Az erdőben lévő fák is valóságosnak tűntek 
(tapintásra), és ahogy keresztülmentünk a hídon, a madárcsicsergés 
és a csordogáló patak hangja miatt csak még valódibbnak éreztük 
a környezetet. Nem sokkal ezután bementünk egy szoborparkba is, 
ahol tapintás alapján kellett felismerni a különböző híres szobrokat. 
Az utolsó helyszín egy bár volt, ahol zene szólt. Itt leülhettünk egy 
nagy kanapéra, és a vezetőnk elmondta a személyes tapasztalatait a 
vakságról. Mikor kiértünk a „labirintusból”, furcsa, de igen nagy 
megkönnyebbülés volt újra látni. Azt hiszem, hogy mindnyájunk 
nevében elmondhatom, életre szóló élményekkel távoztunk. 

A következőkben lehetőségünk volt megnézni a budapesti ka-
rácsonyi vásárt. Az utcák fényekkel voltak díszítve, és láttunk egy 
kisebb csoport Mikulásnak öltözött mutatványost is. Ahogy megér-
keztünk a térre megláttuk a nagy karácsonyfát, és mindenkit elfo-
gott az ünnepi hangulat. A vásárban sok ember tolongott a standok 
között. Ahogy beértünk a tér közepére, megláttuk a nagy tömegből 
kiugró színpadot, aminek a közepén az IGAZI lappföldi Mikulás 
ült. 

Összességében elmondhatom, hogy mindenki jól érezte magát, 
és nem csupán szép emlékekkel, hanem egy szorosabb közösséggel 
is térhettünk haza. Tartalmas napot tudhatunk a hátunk mögött. 
Köszönjük a szervezést Kanyó Péter osztályfőnökünknek és Várkuti 
Attila kísérőtanárunknak. 

Néber Natália 9.a

Budapest Ragtime Band koncertje

A 45 perces koncerten a gyerekek megismerkedtek a klasszikus 
zenével, a jazz és egyéb méltatlanul elhanyagolt műfajokkal. A ze-
nekar több mint huszonöt éve tart koncerteket kimondottan az 
ifjúságnak, formálva annak zenei ízlését, és ösztökélve a jövő gene-
rációját arra, hogy tanuljanak zenét, ismerjék meg a hangszereket és 
a különböző zenei műfajokat.

Az egész műsoron végigvonult a zenekarra jellemző finom hu-
mor, a vidámság és az igényes szórakoztatás.

A műsor közepén egy kvízjáték keretein belül a zenekar bemu-
tatta a hangszereket és az azokat megszólaltató zenészeket. Minden 
muzsikus egy-egy ismert klasszikus zenei darabot játszott el hang-
szerén, amelyet fel kellett ismernie közönség soraiból jelentkezőnek. 
Helyes válasz esetén, jutalom járt.

A moderátor Széki József volt, aki nagy odaadással és szakérte-
lemmel látja el ezt az igazán nem könnyű „posztot”, szót értve és 
kiváló kapcsolatot teremtve az ifjúsággal.

Lebilincselő előadást tartott David 
Snyder FBI ügynök december 6-án a 
DLSB-ben

Az angol munkaközösség szervezésében ebben a félévben több 
rendhagyó angolóra is megvalósult. A New York állambeli Nazareth 
College két hallgatója Ryan Keilman és Benjamin Ducnan tartott 
októberben élvezetes prezentációkat az amerikai polgárháború ese-
ményeiről, valamint az amerikai hadseregbeni katonai szolgálatról. 

Ezt követte David Snyder Legal Attachéaz Amerikai Nagykövet-
ség képviseletében, aki december hatodikai prezentációját nagy si-
kerrel ismételte meg a 10. és a 11. évfolyam előtt is. Nagy várakozás 
előzte meg látogatását, hiszen nem minden nap jut el FBI ügynök 
egy oktatási intézménybe. Interaktív előadásában megismertette a 
diákokat néhány önvédelmi technikával, valamint felhívta a figyel-
müket arra, hogy egy hétköznapi szituációban milyen potenciális 
veszélyforrások rejlenek. Saját életútján mutatta be, milyen szem-
pontok irányíthatják valaki döntéseit és pályaválasztását, majd rész-
letesen elemezte, hogyan lehet valakiből FBI ügynök és a munkakör 
milyen kihívások elé állítja az embert. Brilliáns nyomozói képessé-
gét igazolandó néhány diákot ismeretlenül is név szerint szólított 
ki a ‚színpadra’. Nem csak mondanivalója, de előadásmódjának 
lendületessége, humora és közvetlensége is emlékezetessé tette ezt 
a programot.

Nap a pályaválasztásról –
2017. december 5. 

Iskolánkban a pályaorientációs napot a Pályaorientáció támoga-
tása a köznevelésben c. EFOP-3.2.5-17-2017-00018  azonosítószá-
mú projekt keretében és támogatásából valósítottuk meg.

Öregdiákokat, egyetemek és multinacionális cégek képviselőit 
hívtuk meg. A program elején a Pannon Egyetem Műszaki Infor-
matikai Karának munkatársai beszéltek arról, mire jó az informati-
ka, és az egyetemen szerzett ismereteket hogyan lehet hasznosítani 
a munkaerőpiacon.

A szekciókban például öregdiákok tartottak beszámolót egyetemi 
tapasztalataikról és saját szakmájukról, míg autóipari cégek képvi-
selői a jövő lehetséges robotjairól és a náluk végezhető mérnöki fel-
adatokról számoltak be. Az orvostudomány iránt érdeklődők angol 
nyelven hallgathatták meg egy amerikai mikrobiológus előadását, 
míg a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainál 
pályaorientációs felmérést és önismereti teszteket is kitölthettek a 
diákok. 

Idegen nyelvi verseny a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában

A közelmúltban rendeztük meg 
iskolánkban angol és német nyelv-
ből az idei országismereti idegen 
nyelvi versenyünket. 

Immár hagyománnyá vált a 
Györgyi Dénes Általános isko-
lában, hogy az ősz folyamán a 
jelentkezők egy csoportos vetél-
kedőn vesznek részt, mely valami-
lyen angol és német nyelvterületre 
jellemző hagyományt, vagy érde-
kességet dolgoz fel. Az előző két 
tanévben a Halloween és a Már-
ton-nap ihlette meg a versenyt, 
ebben a tanévben az angol nyelvterületen Artúr király legendája és a 
skóciai Loch Ness-i szörny, német nyelvterületen pedig a svájci Tell 
Vilmos legendája és Friedensreich Hundertwasser, osztrák építész 
formabontó munkássága volt a téma. A felső tagozatos gyerekek ve-
gyes csapatokban nyolc állomáson mérették meg magukat. A vetél-
kedő külön érdekessége volt, hogy az angol és német nyelvet tanu-
lók egymás munkáját is segítették, mivel a feladatok megoldása ezt 
igényelte. A változatos kérdések a lexikai ismereteken kívül igénybe 
vették a kreativitást és az ügyességet is. A 88 résztvevő közül a 6. 
csapatot alkotó Réger-Cserép Krisztofer (8.A), Szabó Flóra (8.A), 

Kiss Anna (8.A), Horváth Máté (7.), Kerekes Zsombor (6.B), Er-
dős Blanka ((6.B), Negró Réka (6.B), Farkas Máté (6.B), Tamás 
Kata (5.A), Mandl Hanna (5.A), és Lázár Mátyás (5.A) bizonyult a 
legügyesebbnek.

A megmérettetés után vidám eszem-iszommal zárult a nap.
Gratulálunk a helyezetteknek, és köszönjük valamennyi résztvevő 

munkáját. Bízunk abban, hogy jövőre újra találkozunk egy hasonló, 
nagy sikerű rendezvényen.

Geréd-Bakó Tünde, Kékesi Viktória, Varga Anikó, nyelvtanárok

Györgyisek Székesfehérváron a 
Comenius Iskolában

A székesfehérvári Comenius 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Iskola kiemelkedő feladatának 
tekinti az idegen nyelv oktatását. 
Immár harmadik éve hagyomá-
nyosan ősszel rendezi meg a német 
nyelvet tanuló diákok számára azt 
a versenyt, mely két feladatból áll: 
egy olvasott és egy hallott szöveg-
értési feladatból. Ebben a tanévben 
december 15-én zajlott a megméret-
tetés, melyen iskolánk két diákkal 
vett részt. A 8. B osztályból Gyüre 
Sarolta és Schulcz Anna vállalták a 
felkészüléssel járó többletmunkát. A pénteki vetélkedőn az advent 
és a karácsony voltak a fő témák. Tanulóink lelkiismeretes felké-
szülés után remélhetőleg helytálltak, az eredményt azonban csak az 
újévben tudjuk majd meg e-mailen keresztül. 
Mindkettőjüknek köszönjük a részvételt, és további sikeres nyelv-
tanulást kívánunk!

Varga Anikó, német nyelvtanár



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10

Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

11

2018. január Krónika

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Karácsony Vörösberényben

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszí-
tett fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!” (Szilágyi Domo-
kos)

Idén iskolánk  a 3.a  és b osztály  41 tanulója Oszlár Tamásné Rita 
néni és Laczkó Anita néni vezetésével izgalommal készülődött arra, 
hogy  az idei karácsonyt emlékezetessé tegyék gyerekek és felnőttek 
számára egyaránt. A gyerekek ünnepi műsorát nem csak az iskolá-
sok, hanem a Vörösberényi  Kertbarátok Köre és a Vörösberényi 
Mindenki Karácsonya rendezvényén részt vevő érdeklődők is  meg-
csodálhatták.  Az előadás után a közösség tagjai egy kis csemegé-
vel kedveskedtek a gyerekeknek.  Az iskolai rendezvényt Mészáros 
Márta tanárnő segítségével a zeneiskolás tanulók hangszeréből fel-
csendülő ünnepi akkordok tették meghitté. Bízunk benne, hogy a 
lelkes ünnepi készülődés mindenki szívében visszhangra talált.

Ha keveset is adsz, de szívből adod, 
az az igazi érték!

Az adventi program keretében iskolánkban ismét megrendezésre 
került jótékonysági célt szolgáló karácsonyi zsibvásár. A vállalkozó 
osztályok szülői segítséggel kínálták  szebbnél  szebb saját készítésű 
portékájukat. Az „adni jó” felemelő érzése áthatotta a vidám, vára-
kozással teli ünnepvárást.

Rendhagyó irodalom-, történelem- 
és ének-zene óra

„... Hej, Rákóczi, Ber-
csényi! ...”címmel rend-
hagyó irodalom-, tör-
ténelem- és ének-zene 
órán vehettek részt 4-6. 
évfolyamos tanulóink a 
Nemzeti Kulturális Alap 
jóvoltából. Nagy Csaba 
tárogató művész rendkívül 

élvezetes előadásával visszarepített minket a kuruc korba. Megis-
merkedhettünk a történeti és a reform tárogatóval, a Rákóczi-sza-
badságharc eseményeivel, a korszak ruhaviseletével és fegyvereivel. 
A Hungarikumnak számító hangszeren jól- és kevésbé ismert dal-
lamok csendültek fel, és közös éneklésre is sor került a diákok nagy 
örömére.

Felsős versenyhírek a Vörösberényi 
Általános Iskolából

A Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny iskolai fordulóján 
a Kovács Barnabás 5. a, Czúni 
Vilmos 5. b és Gitta Imre 6. 
osztályos tanuló jutott tovább a 
megyei fordulóba. 

A Szép Magyar Beszéd ver-
seny résztvevői közül a körzeti 
fordulón az 5-6. évfolyamosok 
közül Gitta Imre 6. osztályos, a 
7-8. évfolyamosok közül Deres 
Péter 7. b osztályos diák képvi-
seli a berényieket a veszprémi 
körzeti megmérettetésen. 

Gratulálunk nekik, a felké-
szüléshez és a további verseny-
zéshez sok sikert kívánunk!

Zenei világnap
Október 1. a Zene Világnapja, s az Almádi Zeneiskoláért Alapít-

vány – Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatásával - 
ebből az alkalomból ismét meghívta a Budapesti Kamaraopera mini 
társulatát. A Pannónia Kulturális Központban tartott előadásukon 
Telemann: Don Quijote című zenés bábjátékát láthattuk.

Az előadásra szervezetten érkeztek a Vörösberényi Általános Is-
kola zeneiskolás növendékei és a Györgyi Dénes Általános Iskola 
4-5-6-7. osztályos tanulói.

Az együttes eddigi előadásai a gyerekeknek lehetőséget adtak egy-
egy rendhagyó énekóra keretében az opera, a színjátszás, illetve idén 
a bábjáték műfajával való ismerkedésre, élő zenei kísérettel - köztük 
egy ritkán ritkán hallható hangszer, a csembaló megismerésével.

Köszönjük a szervezőknek és az előadóknak az érdekes előadást.
Horváthné Domonkos Tímea

Énekelni jó – Kodály emlékév és 
kórustalálkozó 

2017. november 18-án este kórustalálkozót szervezett az Almádi 
Zeneiskoláért Alapítvány, Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
támogatásával. Az alapítvány meghívását három kórus fogadta el: 
Harmónia Énekegyüttes – karnagy Demel Eszter, Paloznaki Kórus 
– karnagy Szabó Lajos és a Dunaújvárosi Vegyeskar – karnagyaik 
Könyves Ágnes és Kurucz Gergely. A találkozó a Kodály év alkalmá-
ból szervezett programsorozat első állomásaként került megrende-
zésre a Pannónia Kulturális Központban. A hangversenyt közösen 
előadott műsorszámok keretezték: Balatoni népdalok feldolgozásá-
val kezdődött és Kodály: Magyarokhoz c. kórus művével fejeződött 
be. A kórusok önálló bemutatkozása során több modern zeneszer-
zőtől is felcsendültek darabok: Farkas Ferenc, Udvardi László, Tóth 
Péter, Orbán György. A legmegrázóbb mű Bárdos: Jeremiás próféta 
könyörgése nagy sikert aratott a lelkes közönség soraiban.

A hangversenyt követőkötetlen beszélgetés, barátkozás és dalol-
gatás közben a három kórus már a következő közös fellépésüket 
tervezgette.

Köszönjük a szép estét a szervezőknek és a fellépőknek!

A Kodály év alkalmából zeneiskolásoknak hirdetett rajzpályá-
zat anyagából készült kiállítás 2018. február 28-ig megtekinthető 
a zeneiskola Violinkulcs Galériájában. A nyertes rajzokból készült 
2018-as falinaptár megvásárolható a zeneiskolában az Almádi Ze-
neiskoláért Alapítvány támogatására.

Magocskák Alapítvány hírei
Örömben és sikerekben gazdagon telt a decemberünk. A szülők, 

óvónők és az alapítvány fáradhatatlan önkénteseinek jóvoltából ösz-
szesen 173 000 Ft adományt sikerült összegyűjtenünk a decemberi 
rendezvényeken. Az “Aprót az aprókért” piactéri adománygyűjtő 
vásárárainkon az ovisok szülei és az óvónénik, dadusok által ké-

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni:

1. A felvétel 
Almádi mely 
területét 
ábrázolja? 
2. A felvétel mikor 
készülhetett? 
3. Ma mi látható 
ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2018. február 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. március 9-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 
A 19. forduló (szeptemberi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1930-as években építette Tóth Emil a 
mai Fűzfői úton. 
2. A felvétel az 1930-as évek első harmadában készült a 
vörösberényi parcellázások idején. 
3. A képen látható épület az idők folyamán gazdát cserélt, Kügler 
György személyében, továbbá az épület lebontását követően 
egy új épület készült, Szabó Zoltán családi háza, mely ma is 
látható. 
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
február 9-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 
Hibajavítás: A decemberi számban jelzett klubfoglalkozás idejét 
elírtuk, a helyes időpont: január 12. péntek. 

Kovács István elnök 

szített egyedi kézműves 
portékák csábították ado-
mányozásra a piacra láto-
gatókat. A December 9-ei 
“Kiskarácsony - ünnepváró 
családi délután” rendezvé-
nyünkre is jutott a kézmű-
ves kincsekből. Emellett a 
Bárókerti Bábszínház zenés 
műsora varázsolt minden 
résztvevőt egészen ünnepi 
hangulatba.

Minden támogató és résztvevő – önkéntesek és felajánlók, ado-
mányozók segítségét hálás szívvel köszönjük! Hálásak vagyunk 
a Városgondnokság-, valamint a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár dolgozóinak is az évek óta tartó együttműködésért. Az 
összegyűjtött pénzt az ovisok 2018-as programjaira fogjuk költeni.

Az eső rendezvényünk a Családi Farsang lesz a Vörösberényi 
Kultúrházban február 3-án délután, amire sok szeretettel várunk 
minden ovist, leendő ovist, babát és családját! További részletek a 
rendezvényről az eseménynaptárban olvashatók.  

Vidámságban és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk min-
denkinek!

A Magocskák Alapítvány Csapata
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Karácsony Vörösberényben

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszí-
tett fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!” (Szilágyi Domo-
kos)

Idén iskolánk  a 3.a  és b osztály  41 tanulója Oszlár Tamásné Rita 
néni és Laczkó Anita néni vezetésével izgalommal készülődött arra, 
hogy  az idei karácsonyt emlékezetessé tegyék gyerekek és felnőttek 
számára egyaránt. A gyerekek ünnepi műsorát nem csak az iskolá-
sok, hanem a Vörösberényi  Kertbarátok Köre és a Vörösberényi 
Mindenki Karácsonya rendezvényén részt vevő érdeklődők is  meg-
csodálhatták.  Az előadás után a közösség tagjai egy kis csemegé-
vel kedveskedtek a gyerekeknek.  Az iskolai rendezvényt Mészáros 
Márta tanárnő segítségével a zeneiskolás tanulók hangszeréből fel-
csendülő ünnepi akkordok tették meghitté. Bízunk benne, hogy a 
lelkes ünnepi készülődés mindenki szívében visszhangra talált.

Ha keveset is adsz, de szívből adod, 
az az igazi érték!

Az adventi program keretében iskolánkban ismét megrendezésre 
került jótékonysági célt szolgáló karácsonyi zsibvásár. A vállalkozó 
osztályok szülői segítséggel kínálták  szebbnél  szebb saját készítésű 
portékájukat. Az „adni jó” felemelő érzése áthatotta a vidám, vára-
kozással teli ünnepvárást.

Rendhagyó irodalom-, történelem- 
és ének-zene óra

„... Hej, Rákóczi, Ber-
csényi! ...”címmel rend-
hagyó irodalom-, tör-
ténelem- és ének-zene 
órán vehettek részt 4-6. 
évfolyamos tanulóink a 
Nemzeti Kulturális Alap 
jóvoltából. Nagy Csaba 
tárogató művész rendkívül 

élvezetes előadásával visszarepített minket a kuruc korba. Megis-
merkedhettünk a történeti és a reform tárogatóval, a Rákóczi-sza-
badságharc eseményeivel, a korszak ruhaviseletével és fegyvereivel. 
A Hungarikumnak számító hangszeren jól- és kevésbé ismert dal-
lamok csendültek fel, és közös éneklésre is sor került a diákok nagy 
örömére.

Felsős versenyhírek a Vörösberényi 
Általános Iskolából

A Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny iskolai fordulóján 
a Kovács Barnabás 5. a, Czúni 
Vilmos 5. b és Gitta Imre 6. 
osztályos tanuló jutott tovább a 
megyei fordulóba. 

A Szép Magyar Beszéd ver-
seny résztvevői közül a körzeti 
fordulón az 5-6. évfolyamosok 
közül Gitta Imre 6. osztályos, a 
7-8. évfolyamosok közül Deres 
Péter 7. b osztályos diák képvi-
seli a berényieket a veszprémi 
körzeti megmérettetésen. 

Gratulálunk nekik, a felké-
szüléshez és a további verseny-
zéshez sok sikert kívánunk!

Zenei világnap
Október 1. a Zene Világnapja, s az Almádi Zeneiskoláért Alapít-

vány – Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatásával - 
ebből az alkalomból ismét meghívta a Budapesti Kamaraopera mini 
társulatát. A Pannónia Kulturális Központban tartott előadásukon 
Telemann: Don Quijote című zenés bábjátékát láthattuk.

Az előadásra szervezetten érkeztek a Vörösberényi Általános Is-
kola zeneiskolás növendékei és a Györgyi Dénes Általános Iskola 
4-5-6-7. osztályos tanulói.

Az együttes eddigi előadásai a gyerekeknek lehetőséget adtak egy-
egy rendhagyó énekóra keretében az opera, a színjátszás, illetve idén 
a bábjáték műfajával való ismerkedésre, élő zenei kísérettel - köztük 
egy ritkán ritkán hallható hangszer, a csembaló megismerésével.

Köszönjük a szervezőknek és az előadóknak az érdekes előadást.
Horváthné Domonkos Tímea

Énekelni jó – Kodály emlékév és 
kórustalálkozó 

2017. november 18-án este kórustalálkozót szervezett az Almádi 
Zeneiskoláért Alapítvány, Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
támogatásával. Az alapítvány meghívását három kórus fogadta el: 
Harmónia Énekegyüttes – karnagy Demel Eszter, Paloznaki Kórus 
– karnagy Szabó Lajos és a Dunaújvárosi Vegyeskar – karnagyaik 
Könyves Ágnes és Kurucz Gergely. A találkozó a Kodály év alkalmá-
ból szervezett programsorozat első állomásaként került megrende-
zésre a Pannónia Kulturális Központban. A hangversenyt közösen 
előadott műsorszámok keretezték: Balatoni népdalok feldolgozásá-
val kezdődött és Kodály: Magyarokhoz c. kórus művével fejeződött 
be. A kórusok önálló bemutatkozása során több modern zeneszer-
zőtől is felcsendültek darabok: Farkas Ferenc, Udvardi László, Tóth 
Péter, Orbán György. A legmegrázóbb mű Bárdos: Jeremiás próféta 
könyörgése nagy sikert aratott a lelkes közönség soraiban.

A hangversenyt követőkötetlen beszélgetés, barátkozás és dalol-
gatás közben a három kórus már a következő közös fellépésüket 
tervezgette.

Köszönjük a szép estét a szervezőknek és a fellépőknek!

A Kodály év alkalmából zeneiskolásoknak hirdetett rajzpályá-
zat anyagából készült kiállítás 2018. február 28-ig megtekinthető 
a zeneiskola Violinkulcs Galériájában. A nyertes rajzokból készült 
2018-as falinaptár megvásárolható a zeneiskolában az Almádi Ze-
neiskoláért Alapítvány támogatására.

Magocskák Alapítvány hírei
Örömben és sikerekben gazdagon telt a decemberünk. A szülők, 

óvónők és az alapítvány fáradhatatlan önkénteseinek jóvoltából ösz-
szesen 173 000 Ft adományt sikerült összegyűjtenünk a decemberi 
rendezvényeken. Az “Aprót az aprókért” piactéri adománygyűjtő 
vásárárainkon az ovisok szülei és az óvónénik, dadusok által ké-

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni:

1. A felvétel 
Almádi mely 
területét 
ábrázolja? 
2. A felvétel mikor 
készülhetett? 
3. Ma mi látható 
ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2018. február 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. március 9-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 
A 19. forduló (szeptemberi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1930-as években építette Tóth Emil a 
mai Fűzfői úton. 
2. A felvétel az 1930-as évek első harmadában készült a 
vörösberényi parcellázások idején. 
3. A képen látható épület az idők folyamán gazdát cserélt, Kügler 
György személyében, továbbá az épület lebontását követően 
egy új épület készült, Szabó Zoltán családi háza, mely ma is 
látható. 
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
február 9-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 
Hibajavítás: A decemberi számban jelzett klubfoglalkozás idejét 
elírtuk, a helyes időpont: január 12. péntek. 

Kovács István elnök 

szített egyedi kézműves 
portékák csábították ado-
mányozásra a piacra láto-
gatókat. A December 9-ei 
“Kiskarácsony - ünnepváró 
családi délután” rendezvé-
nyünkre is jutott a kézmű-
ves kincsekből. Emellett a 
Bárókerti Bábszínház zenés 
műsora varázsolt minden 
résztvevőt egészen ünnepi 
hangulatba.

Minden támogató és résztvevő – önkéntesek és felajánlók, ado-
mányozók segítségét hálás szívvel köszönjük! Hálásak vagyunk 
a Városgondnokság-, valamint a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár dolgozóinak is az évek óta tartó együttműködésért. Az 
összegyűjtött pénzt az ovisok 2018-as programjaira fogjuk költeni.

Az eső rendezvényünk a Családi Farsang lesz a Vörösberényi 
Kultúrházban február 3-án délután, amire sok szeretettel várunk 
minden ovist, leendő ovist, babát és családját! További részletek a 
rendezvényről az eseménynaptárban olvashatók.  

Vidámságban és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk min-
denkinek!

A Magocskák Alapítvány Csapata
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minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 
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Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 
Állandó program: minden pénteken 10 órától munkaerőpiaci és 
esélyegyenlőségi egyéni tanácsadás – Helyszín: Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete – Hunyadi u. 32. 

Parapács Balatoni Mesekör 
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: január 15. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-Vörösberény 
Ady E. u. 2.-6. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Január 8. hétfő  15 órakor

Számítógépes tanfolyam kezdőknek a berényi iskolában
Oktató: Csetényi Norbert informatikus
Január 10. szerda 16-17-ig

Videoklipek klubunk életéből
Klubtagok jelentkezése a cseh-és németországi útra (500 Ft foglalási  
díj)
Január 12. péntek 15 órától

Számítógépes tanfolyam haladóknak a berényi iskolában
Oktató: Csetényi Kristóf informatikus
Január 17. szerda 14 óra

Téli túra meglepetés állomással. Útvonal kijelölése: Kalocsa Gyula
Regisztráció a Műv. Házban
Január 24. szerda  16-17-ig

Ügyelet: tagdíj, vacsora befizetések
Január 31. szerda 16 órától

Batyus  pótszilveszter pezsgős koccintással, tombolasorsolással, az 
országos versenyen elért első helyezés díjainak átadása
Február 14. szerda 16-17-ig

Előleg befizetése  és külső személyek Jelentkezése a külföldi útra

BOLHAPIAC 
Január 28-án, vasárnap délelőtt a városi piactéren.

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás foglalkozás 

Pannónia Kulturális Központ
Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Január 13. szombat  16 óra Almádi (BÁB) Színház: Bárókerti 
Bábszínház: Miska mesék
Január 19. péntek 18 óra Az Almádi Pódium vendége: Nagy Károly 
kanonok 
Január 20. szombat A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 8-31-ig naponta 10-19 óra között megtekinthető az Adventi 
Tárlat.   
Február 2. péntek 19 óra Katolikus bál
Február 3. szombat Horgászközgyűlés
Február 9. péntek 18 óra Pannónia fotószalon… c. kiállítás megnyitója
Február 17. szombat A Veszprémi  Főegyházmegye napja
Február 23. péntek 8 órától Építőipari nap
Február 23. péntek 18 óra  Megemlékezés a kommunista diktatúra 
áldozatainak  emléknapja alkalmából 
Február 24. szombat 8 óra VI. ALMÁDI DISZNÓTOR ÉS 
TÉLTEMETŐ TAVASZKÖSZÖNTŐ MULATSÁG 15 óra Közös 
fürdőzés a Balatonban - Schirilla Györggyel
Megfelelő időjárási viszonyok esetén: JEGES BALATONI HÉTVÉGÉK

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Január 20-án, szombaton 16.30-kor könyvbemutató beszélgetés 
Horváth Beátával – Camino testben és lélekben címmel. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem. 

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: 88/438 224 (Szenthe László elnök) 
Január 19. (péntek) 17:00 Az „Őszi gombák” c. DVD bemutatása 
Fényképezte: Szenthe László Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Február 09. (péntek) 17:00 A „Tavaszi gombák” c. DVD bemutatása 
Fényképezte Szenthe László Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Február 23. (péntek) 17:00 Mérgező gombák - gombamérgezések Sáry 
Eszter előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától

MAGOCSKÁK ALAPÍTVÁNY 
CSALÁDI FARSANG 2018. február 3-án 16:00-18:00 óráig a 
Vörösberényi Kultúrházban (Gábor Áron u. 6.). A farsang az ovisok és 
a tipegők farsangja, várjuk tehát az ovisokat és a babákat szüleikkel. 
Lesz Tücsökzene Nádasné Varga Katival a piciknek (0-3 év), körtánc 
a nagyobbaknak Kreutz Karcsi irányításával, valamint fánk, tombola, 
arcfestés.

JÖJJÖN VELÜNK CSEH– és NÉMETORSZÁGI 4 NA-
POS KÖRUTAZÁSRA PRÁGÁBA, KARLOVY VARYBA, 

PLZENBE és DREZDÁBA!

2018.06.07-10-ig

Korlátozott számban még van pár hely a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub buszán.
Jelentkezési határidő: 
2018. február 14-ig a 30/ 902 - 4268 számon
Időpont: 2018.június 7 – 10-ig (csütörtöktől vasárnapig) Utazás: 
légkondicionált luxusautóbusszal, vidám társasággal, pihenőkkel. 
Elhelyezés: a városközponthoz közeli JUNO Szállodában, fürdő-
szobás  2 ágyas  szobákban Ellátás: reggeli +( fakultativ vacsora) 
Részvételi díj: Előfoglalási kedvezménnyel:  54.900 helyett 
46.900,-Ft + 500,-Ft foglalási díj (befizetés 3 részletben, jelent-
kezés február 14-ig , utána már nincs kedvezmény ). A biztosítás 
díja: 2.050,-Ft/fő 
Programajánlat: 
1. nap: Utazás 06:00 - kor Balatonalmádiból Prágába. Kb. 500 
km. 10 óra. Várható érkezés Prágába 16:00 órakor. Rövid buszos 
városnézés idegenvezetővel, szállásfoglalás, fakultatív vacsora a szál-
lodában. Utána séta az esti Prágában: Ó-város tér, Károly híd, Ven-
cel tér.
2. nap: Karlovy Vary, Plzen. Reggeli a szállodában 07:00-08:00, 
indulás 08:00. 150 km. 2 óra, érkezés 10:00 körül. Városnézés Kar-
lovy Varyban 10:00 – 14:00 Beckerovka múzeum megtekintése fa-
kultatív (igény esetén ebéd lehetőséggel). Indulás Plzenbe 14:00. 
85 km. kb. 1ó. Városnézés, sörözés Plzenben 16:00-ig. Utána vissza 
Prágába, 18-kor az U – Fleku külön termében fakultatív vacsora, 
sörözés, majd utazás a szállásra. 
3. nap: Utazás az Elba parti csodás barokk városba,Drezdába.
Indulás reggeli után 08:00. 150 km. Várható érkezés Drezdába 
10:00-Városnézés: Zwinger, Frauenkirche, Theater Platz, Bühl pa-
lota terasz. Visszaindulás Prágába 17:00 körül. Szállás, fakultatív 
vacsora a szállodában.
4. nap: Prága idegenvezetővel. Reggeli után rövid buszos városné-
zés, majd Várnegyed, Szt. Vitus székesegyház, Szt. György Bazilika, 
Királyi palota, Arany utcácska. Időtartam: 09:00-12:00 helyi ma-
gyar idegenvezetővel. Utána hazautazás.  Magyarországra érkezve 
étkezési lehetőség biztosított. Érkezés Balatonalmádiba kb. 22 óra-
kor

FONTOS TUDNIVALÓK:
Jelentkezés külső személyeknek: 2018.febr. 14. szerda 16 – 17 
között 500,- Ft
Első részlet befizetése mindenkinek: 2018.febr. 14. szerda 16 – 
17-ig: 10.000,- Ft
Második részlet befizetése: 2018.ápr. 18. szerda 16 – 17-ig: 
20.000,-Ft + az igényelt fakultatív vacsora 2 x 9 €:18 €
Harmadik részlet befizetése + a biztosítás: 2018.május 16 szerda 
16 – 17-ig 18.950,-Ft  

Lencse Sándor 
a klub elnöke

De hiszen ez  „c i k i” !
A bolhapiacon valaki felvetette, hogy a használt cikkek kezelésé-

ben, megbecsülésében nagyon érezhető a több mint 40 éves lemara-
dás a „nyugathoz” képest. Igaz, már nálunk is sokan átadják a meg-
unt, felesleges tárgyakat jótékony célra, még mindig vannak, akik 

egyszerűen a kukába dobják. És kevesen élnek a bolhapiac nyújtotta 
lehetőséggel is, hogy ott eladják azt, amit nincs szívük kidobni. Pe-
dig ennek a családi költségvetésük Bevétel rovata is „örülhetne”. 
Mégsem teszik, mert az sokak szerint „ciki”, rokon értelmű argó-
val élve „égő”. Egy házaspár elmondta, hogy gyermekeik mindig 
szívesen elfuvarozzák őket oda, ahova szeretnék, de legutóbb nem 
„merték” elmondani nekik, hogy a bolhapiacra készülnek, és busz-
szal jöttek a piactérre. Ugyanis számítottak arra, hogy a gyerekeik 
így szólnak: „De hiszen ez ciki! – Ti oda akartok kimenni?”

Ha azok a gyerekek tudnák, hogy közismert, köztiszteletben álló 
személyek is kijárnak az almádi bolhapiacra árulni, vásárolni, talán 
odálkoznának. A már hosszú ideje fogyasztói társadalmakban élők, 
pl. Róma, Bécs, Amszterdam, Lisszabon, Brüsszel, Madrid, Párizs 
lakói már nem nélkülözhetik a bolhapiacokat. Brüsszelben például 
a hét minden napján /!/van erre igény, és ami ott nem található 
meg, az nem is létezik. Sok városban hosszú kilométereket foglal-
nak el a kirakodók. Ezeken a helyeken már évtizedek óta nem „ciki” 
kimenni a bolhapiacra.  Tudom, hogy Almádi nem hasonlítható a 
fenti nagy városokhoz, de megunt holmi, sokféle lim-lom már itt 
is sok helyen van.  Tapolcán és Devecserben is régóta lomiznak az 
emberek.  Ha ismerősökkel beszélgetünk, sokszor elhangzik az a 
mély sóhajjal kísért mondat, miszerint „Nem férek el már otthon.”  
Ők mégsem lépnek, hogy megszűnjön ez a számukra áldatlan hely-
zet. Akinek kevés a szabad ideje, az is meg tudná ügyesen szervezni 
a régi holmik hasznosítását. A feleslegek átválogatása után kutassuk 
fel a nyugdíjas családtagok, ráérő bará-
tok között azokat, akik vállalják, hogy 
mindent apránként kivisznek a piacra. 
Ott néhány órára olyan közösségbe 
kerülnek, ahol másokkal jókat beszél-
gethetnek, tehát még örülnének is a 
megbízásnak. Tanítsuk meg őket arra, 
hogy itt nincs ÁFA, nem kell számlát 
adni, viszont alkudni egyenesen köte-
lező. Nálunk a zsebtolvajoktól sem kell 
félni, mint a távoli nagy városokban. 
Ha sikeres egy-egy nap bolhapiacon, a 
szekrények otthon fellélegeznek, néha 
több ezer Forintos bevételre tehetünk 
szert, továbbá sok alacsony keresetű családon tudunk segíteni azzal, 
hogy ők megfizethető áron jutnak a szükséges holmikhoz.  Öröm 
látni, amikor gyerekek nagy hévvel válogatnak a kirakott játékok, 
könyvek, babák és egyéb kincsek között. Az év végi ünnepek köze-
ledtével pedig arra is érdemes gondolni, hogy ajándékozásra alkal-
mas tárgyak egész arzenálja várja a bolhapiac látogatóit.

Győri Miklósné 

forrás: Internet

forrás: Internet
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

2018. január
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Krónika

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 
Állandó program: minden pénteken 10 órától munkaerőpiaci és 
esélyegyenlőségi egyéni tanácsadás – Helyszín: Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete – Hunyadi u. 32. 

Parapács Balatoni Mesekör 
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: január 15. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-Vörösberény 
Ady E. u. 2.-6. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Január 8. hétfő  15 órakor

Számítógépes tanfolyam kezdőknek a berényi iskolában
Oktató: Csetényi Norbert informatikus
Január 10. szerda 16-17-ig

Videoklipek klubunk életéből
Klubtagok jelentkezése a cseh-és németországi útra (500 Ft foglalási  
díj)
Január 12. péntek 15 órától

Számítógépes tanfolyam haladóknak a berényi iskolában
Oktató: Csetényi Kristóf informatikus
Január 17. szerda 14 óra

Téli túra meglepetés állomással. Útvonal kijelölése: Kalocsa Gyula
Regisztráció a Műv. Házban
Január 24. szerda  16-17-ig

Ügyelet: tagdíj, vacsora befizetések
Január 31. szerda 16 órától

Batyus  pótszilveszter pezsgős koccintással, tombolasorsolással, az 
országos versenyen elért első helyezés díjainak átadása
Február 14. szerda 16-17-ig

Előleg befizetése  és külső személyek Jelentkezése a külföldi útra

BOLHAPIAC 
Január 28-án, vasárnap délelőtt a városi piactéren.

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás foglalkozás 

Pannónia Kulturális Központ
Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Január 13. szombat  16 óra Almádi (BÁB) Színház: Bárókerti 
Bábszínház: Miska mesék
Január 19. péntek 18 óra Az Almádi Pódium vendége: Nagy Károly 
kanonok 
Január 20. szombat A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 8-31-ig naponta 10-19 óra között megtekinthető az Adventi 
Tárlat.   
Február 2. péntek 19 óra Katolikus bál
Február 3. szombat Horgászközgyűlés
Február 9. péntek 18 óra Pannónia fotószalon… c. kiállítás megnyitója
Február 17. szombat A Veszprémi  Főegyházmegye napja
Február 23. péntek 8 órától Építőipari nap
Február 23. péntek 18 óra  Megemlékezés a kommunista diktatúra 
áldozatainak  emléknapja alkalmából 
Február 24. szombat 8 óra VI. ALMÁDI DISZNÓTOR ÉS 
TÉLTEMETŐ TAVASZKÖSZÖNTŐ MULATSÁG 15 óra Közös 
fürdőzés a Balatonban - Schirilla Györggyel
Megfelelő időjárási viszonyok esetén: JEGES BALATONI HÉTVÉGÉK

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Január 20-án, szombaton 16.30-kor könyvbemutató beszélgetés 
Horváth Beátával – Camino testben és lélekben címmel. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem. 

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Információ: 88/438 224 (Szenthe László elnök) 
Január 19. (péntek) 17:00 Az „Őszi gombák” c. DVD bemutatása 
Fényképezte: Szenthe László Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Február 09. (péntek) 17:00 A „Tavaszi gombák” c. DVD bemutatása 
Fényképezte Szenthe László Helyszín: a PKKK Olvasóterme 
Február 23. (péntek) 17:00 Mérgező gombák - gombamérgezések Sáry 
Eszter előadása Helyszín: a PKKK Olvasóterme 

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától

MAGOCSKÁK ALAPÍTVÁNY 
CSALÁDI FARSANG 2018. február 3-án 16:00-18:00 óráig a 
Vörösberényi Kultúrházban (Gábor Áron u. 6.). A farsang az ovisok és 
a tipegők farsangja, várjuk tehát az ovisokat és a babákat szüleikkel. 
Lesz Tücsökzene Nádasné Varga Katival a piciknek (0-3 év), körtánc 
a nagyobbaknak Kreutz Karcsi irányításával, valamint fánk, tombola, 
arcfestés.

JÖJJÖN VELÜNK CSEH– és NÉMETORSZÁGI 4 NA-
POS KÖRUTAZÁSRA PRÁGÁBA, KARLOVY VARYBA, 

PLZENBE és DREZDÁBA!

2018.06.07-10-ig

Korlátozott számban még van pár hely a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub buszán.
Jelentkezési határidő: 
2018. február 14-ig a 30/ 902 - 4268 számon
Időpont: 2018.június 7 – 10-ig (csütörtöktől vasárnapig) Utazás: 
légkondicionált luxusautóbusszal, vidám társasággal, pihenőkkel. 
Elhelyezés: a városközponthoz közeli JUNO Szállodában, fürdő-
szobás  2 ágyas  szobákban Ellátás: reggeli +( fakultativ vacsora) 
Részvételi díj: Előfoglalási kedvezménnyel:  54.900 helyett 
46.900,-Ft + 500,-Ft foglalási díj (befizetés 3 részletben, jelent-
kezés február 14-ig , utána már nincs kedvezmény ). A biztosítás 
díja: 2.050,-Ft/fő 
Programajánlat: 
1. nap: Utazás 06:00 - kor Balatonalmádiból Prágába. Kb. 500 
km. 10 óra. Várható érkezés Prágába 16:00 órakor. Rövid buszos 
városnézés idegenvezetővel, szállásfoglalás, fakultatív vacsora a szál-
lodában. Utána séta az esti Prágában: Ó-város tér, Károly híd, Ven-
cel tér.
2. nap: Karlovy Vary, Plzen. Reggeli a szállodában 07:00-08:00, 
indulás 08:00. 150 km. 2 óra, érkezés 10:00 körül. Városnézés Kar-
lovy Varyban 10:00 – 14:00 Beckerovka múzeum megtekintése fa-
kultatív (igény esetén ebéd lehetőséggel). Indulás Plzenbe 14:00. 
85 km. kb. 1ó. Városnézés, sörözés Plzenben 16:00-ig. Utána vissza 
Prágába, 18-kor az U – Fleku külön termében fakultatív vacsora, 
sörözés, majd utazás a szállásra. 
3. nap: Utazás az Elba parti csodás barokk városba,Drezdába.
Indulás reggeli után 08:00. 150 km. Várható érkezés Drezdába 
10:00-Városnézés: Zwinger, Frauenkirche, Theater Platz, Bühl pa-
lota terasz. Visszaindulás Prágába 17:00 körül. Szállás, fakultatív 
vacsora a szállodában.
4. nap: Prága idegenvezetővel. Reggeli után rövid buszos városné-
zés, majd Várnegyed, Szt. Vitus székesegyház, Szt. György Bazilika, 
Királyi palota, Arany utcácska. Időtartam: 09:00-12:00 helyi ma-
gyar idegenvezetővel. Utána hazautazás.  Magyarországra érkezve 
étkezési lehetőség biztosított. Érkezés Balatonalmádiba kb. 22 óra-
kor

FONTOS TUDNIVALÓK:
Jelentkezés külső személyeknek: 2018.febr. 14. szerda 16 – 17 
között 500,- Ft
Első részlet befizetése mindenkinek: 2018.febr. 14. szerda 16 – 
17-ig: 10.000,- Ft
Második részlet befizetése: 2018.ápr. 18. szerda 16 – 17-ig: 
20.000,-Ft + az igényelt fakultatív vacsora 2 x 9 €:18 €
Harmadik részlet befizetése + a biztosítás: 2018.május 16 szerda 
16 – 17-ig 18.950,-Ft  

Lencse Sándor 
a klub elnöke

De hiszen ez  „c i k i” !
A bolhapiacon valaki felvetette, hogy a használt cikkek kezelésé-

ben, megbecsülésében nagyon érezhető a több mint 40 éves lemara-
dás a „nyugathoz” képest. Igaz, már nálunk is sokan átadják a meg-
unt, felesleges tárgyakat jótékony célra, még mindig vannak, akik 

egyszerűen a kukába dobják. És kevesen élnek a bolhapiac nyújtotta 
lehetőséggel is, hogy ott eladják azt, amit nincs szívük kidobni. Pe-
dig ennek a családi költségvetésük Bevétel rovata is „örülhetne”. 
Mégsem teszik, mert az sokak szerint „ciki”, rokon értelmű argó-
val élve „égő”. Egy házaspár elmondta, hogy gyermekeik mindig 
szívesen elfuvarozzák őket oda, ahova szeretnék, de legutóbb nem 
„merték” elmondani nekik, hogy a bolhapiacra készülnek, és busz-
szal jöttek a piactérre. Ugyanis számítottak arra, hogy a gyerekeik 
így szólnak: „De hiszen ez ciki! – Ti oda akartok kimenni?”

Ha azok a gyerekek tudnák, hogy közismert, köztiszteletben álló 
személyek is kijárnak az almádi bolhapiacra árulni, vásárolni, talán 
odálkoznának. A már hosszú ideje fogyasztói társadalmakban élők, 
pl. Róma, Bécs, Amszterdam, Lisszabon, Brüsszel, Madrid, Párizs 
lakói már nem nélkülözhetik a bolhapiacokat. Brüsszelben például 
a hét minden napján /!/van erre igény, és ami ott nem található 
meg, az nem is létezik. Sok városban hosszú kilométereket foglal-
nak el a kirakodók. Ezeken a helyeken már évtizedek óta nem „ciki” 
kimenni a bolhapiacra.  Tudom, hogy Almádi nem hasonlítható a 
fenti nagy városokhoz, de megunt holmi, sokféle lim-lom már itt 
is sok helyen van.  Tapolcán és Devecserben is régóta lomiznak az 
emberek.  Ha ismerősökkel beszélgetünk, sokszor elhangzik az a 
mély sóhajjal kísért mondat, miszerint „Nem férek el már otthon.”  
Ők mégsem lépnek, hogy megszűnjön ez a számukra áldatlan hely-
zet. Akinek kevés a szabad ideje, az is meg tudná ügyesen szervezni 
a régi holmik hasznosítását. A feleslegek átválogatása után kutassuk 
fel a nyugdíjas családtagok, ráérő bará-
tok között azokat, akik vállalják, hogy 
mindent apránként kivisznek a piacra. 
Ott néhány órára olyan közösségbe 
kerülnek, ahol másokkal jókat beszél-
gethetnek, tehát még örülnének is a 
megbízásnak. Tanítsuk meg őket arra, 
hogy itt nincs ÁFA, nem kell számlát 
adni, viszont alkudni egyenesen köte-
lező. Nálunk a zsebtolvajoktól sem kell 
félni, mint a távoli nagy városokban. 
Ha sikeres egy-egy nap bolhapiacon, a 
szekrények otthon fellélegeznek, néha 
több ezer Forintos bevételre tehetünk 
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TISZTELET TÖLTÉSI IMRÉNEK
TISZTELET A TEHETSÉGEKNEK

December 17-én a harmadik adventi gyertya meggyújtása és a 
Városi Énekkar lenyűgöző koncertje után került sor A Töltési-díj 
átadására a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár zsúfolásig 
megtelt színháztermében.

Megtiszteltetés jelen lenni ma este, kitüntetés az, hogy egyáltalán 
szólhatok s külön öröm, hogy helyi tehetségeket dicsérhetek. 
Minden laudáció előtt azonban illő tisztelettel emlékezzünk meg 
egy csodálatos emberről, akinek születése 100. Évfordulójára 
emlékezünk. Igen, Töltési 
Imre [1917-2006], a nemzeti 
ellenzék tevékeny tagja 
Szatmárnémetiből indulva 
bizonyította be, hogy bár 
Magyarország az egyetlen 
ország a világon, amelyik 
önmagával határos, de ezeken 
a szűk határokon belül sem 
maradhatunk tétlenek.

Veszélyes vizeken evezve 
vitte sikerre a Honismereti 
Mozgalmat, olyan emberek 
társaságában, akikkel jómagam 
is találkozhattam s mintegy 
a vállaikra állhattam, amikor 
eszmélkedni kezdtem. Bodolay 
Géza, Erdei Ferenc, Harmath 
István, Lőrincze Lajos, Ortutay 
Gyula, Pomogáts Béla és Pozsgai Imre igen tekintélyes névsor, még 
akkor is, ha közülük nem mindannyian voltak állhatatosak. Finoman 
fogalmaztam, mert a „szellemi honvédelem” pajzsra emelése még 
nekem is konok ellenfeleket szerzett, amikor a Hazafias Népfront 
tapolcai Honismereti Munkabizottság elnökeként a kisváros fő céljai 
között hivatkoztam rá. Mennyivel több bátorságra, találékonyságra 
és kitartásra volt szüksége Töltési Imrének, aki mindezt országos 
szinten hirdette, szervezte és éltette!

Rajtam kívül is nagyon sokan felnézhettek rá, hiszen a Honismeret 
című folyóirat lelkeként, a mára fogalommá váló „Szürke Füzetek” 
szerzőjeként olyan sorvezetőt, iránytűt vagy mankót adott a 
kezünkbe, amellyel bizton elbiceghettünk abban a felemás világban, 
ahol minden fontosabb volt állami szinten, mint a nemzeti öntudat. 
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Helyi szinten viszont tettük a 
dolgunkat, amint most is teszi a 
körünkben lévő örökös, Töltési 
Zsóka. A gén ugyanis nem válik 
vízzé, mivel modern jelszóként 
szelídítette Töltési Imre leánya, 
Zsóka a közismert nemzetközi 
jelmondatot helyi életelvvé: 
„Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan.” Egy kicsit 
érthetőbben s magyarabbul: 
végy példát a világról, azután 
hasznosítsd a saját szűkebb 
környezetében.

Itt állunk tehát, ahol jómagam sokkal kevesebbet tettem, mint 
tehettem volna, de a honismeret fontosságáról és a nemzeti értékek 
tiszteletéről soha sem feledkeztem el. Tettem, amit tehettem, 
ápoltam, amit ápolhattam és írtam, amit megírhattam – hol 
angolul, hol meg magyarul. Gyermekeim és unokáim helyettem 
is helyt álltak a zenei önművelés balatonalmádi tuszkulánumában. 
Köszönet a bartóki-kodályi örökség határokon túl ívelő, bennünket 
is nemesítő, sőt lélekerősítő Kósa György zeneiskola tanári karának. 
Áldozatos felkészítő munkájuk nélkül fele eddig sem juthattunk 
volna, mondom ezt gyermekeim és unokáim épülése láttán. A most 
kitüntetendő tehetségek emlékezetébe már csak azokat a Weöres 
Sándor által kimondott gondolatokat idézném, amelyeket még 
akkor fogalmazott meg, amikor én születtem: „Egyetlen igazság van: 
„Fölötted az ég, alattad a föld, benned a létra!”

Gratulálunk a kitüntetetteknek az okleveleiken szereplő 
indoklással: „Mester Ádámnak, a zeneiskola 6. osztályos trombita 
szakos tanulójának lankadatlan szorgalmáért, kitartó munkájáért, 
szép verseny eredményéért, s iskolánk, városunk képviseletében történt 
megszámlálhatatlan fellépéséért.” „A Gurgolya Tánccsoport részére. 
Művészeti vezető: Kreutz Károly. A néphagyományaink ápolásáért és a 
városi rendezvényeken való rendszeres részvételért.”

Czuczor Sándor

A 2017. októberében megrendezett Világ Gyalogló Nap elneve-
zésű országos rendezvényen a Vörösberényi Nyugdíjas Klub első 
helyezést ért el.  Gratulálunk a díjhoz és a színvonalas megrendezés-
hez. A túra első állomásán a házigazda Arany Endre úr volt, akitől 
ezúton elnézést kérünk, amiért a tudósításból technikai okok miatt 
kimaradt a neve.

150 év Vörösberény főterén
Az összeállítást készítette: Kovács István

2017    Fotó: Csetényi Norbert

1867

1933

1972

TULAJDONOSI ÉRTESÍTŐ
Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt 

megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyi-
ladéktisztítási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó 
kis- és középfeszültségű hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisz-
títási munkálatokat az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt há-
lózatain végezzük, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
energiatörvény 124§, 133§, 137 § által biztosított törvényi rendele-
tek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 
(I.22.) NGM rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka 
megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így mun-
kálatokat 2017. december 18.-tól megkezdjük, és 2018. április 
30.-ig végezzük el. Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, 
forduljanak az EON Áramhálózati Zrt területileg illetékes terület-
gazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06-30/267-9094,
Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina +36-30-990-63-76;
    +36-70-908-63-01
Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.
e-mail cím: info@bakonyifa.com
Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm.

Bialosinszki Ferenc, Ügyvezető
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Kint és bent – Kalandozások a tudat 
óceánján

Ha az életben minden egyszerű lenne, ha minden egyenesen men-
ne előre, előre meghatározva, ok-okozat szerint, ha nem lenne szabad 
akaratunk, szabad választásunk a lehetőségek között, ha minden egy-
értelmű lenne, akkor nem is lenne értelme az életnek. Ha minden tu-
lipán minden tavaszkor piros lenne, ha minden kedden esne az eső, ha 
mindennap előre tudnánk, hogy minden órában, minden percben mi 
történik.

Lehetőségek, részecskék, amelyek egyszerre több helyen is lehetnek, vé-
letlenek, vezérlő, teremtő erő, Isten, egységes egész, a gondolatok teremtő 
ereje, angyalok, projekció? Hogyan jönnek elénk a véletlenek? Milyen 
a világ körülöttünk? Van-e olyan, hogy objektív valóság, vagy a világ 
különálló kis valóságokból és igazságokból áll?  Vagy részei vagyunk 
egy kollektív tudatnak? Egy holografikus világegyetemnek?  Tudat vagy 
anyag vagyok inkább? 

A kvantumfizikában a részecskék valószínűségi hullámként vannak 
jelen, és az, hogy végül hol találom őket meg, mi lesz belőlük, az az én 
ráfigyelésem, döntésem, érzéseim, gondolataim által dől el. Ha minden 
dolog a tudatos megfigyelésből válik “valósággá”, akkor felmerül a kér-
dés, hogy ki volt az, aki először tudatosan megfigyelt?

Nem tudunk másképp gondolkodni, mint ahogy gondolkodunk, nem 
tudunk mást elképzelni, csak azt, amit ismerünk. Képtelenek vagyunk 
magunkat fejre állítani. Képtelenek vagyunk a lábujjunkkal lélegezni, 
mert úgy tudjuk, azt csak a tüdővel lehet. De az is lehet, hogy nem is 
kell lélegeznünk. Másképp, máshogyan. Ez talán a titok nyitja. Hogy 
továbblépjünk. 

Talán az egyetlen értelem a saját képzeleted. Amikor becsukod a sze-
med, és elrepülsz oda, ahová vágysz. A képzelet szabad, mint a madár. 
Nem szab neki gátat semmi. A képzeletre nem illik az a szó, hogy osto-
ba, hogy lassú felfogású, hogy korlátozott. A képzeletre nem mondhatja 
senki, hogy buta, vagy tanulatlan, vagy logikátlan. A képzelet megen-
gedő. A képzeletnek nincsenek szintjei. A képzelet az alkot és teremt. 

Ezekre a mindannyiunkat 
foglalkoztató gondolatokra, 
kérdésekre keresi és 
igyekszik megadni a választ a 
Balatonalmádiban élő Horváth 
Beáta, aki második kötetével lép 
az olvasók elé.

A „Kint és bent” azoknak szól, 
akik keresnek. Akik keresnek, 
akik hisznek, akik érzik és tudják, 
hogy a világ nemcsak az és olyan, 
amit az öt érzékszervünkön ke-
resztül érzékelünk. Akik az „igaz-
ságot” keresik az élet mibenlété-
vel kapcsolatban. Az igazságot, 
az igazi valóságot. Ami nincs. A 
könyv talán segít kicsit többet megérteni a világból azok számára, 
akik az íróhoz hasonlóan semmilyen különleges képességgel nem 
rendelkeznek, mégis feszíti őket a világ működésének a megértése, 
az élet értelmének keresése.

A könyv kapható a Libri és a Líra könyvesboltokban, Balatonal-
mádiban a Hattyú ABC melletti Papír-Írószer és Könyvesboltban, 
valamint interneten megrendelhető a www.libri.hu, www.lira.hu, 
www.bookline.hu oldalakon.

Édes-mézes Almádiak – Az első 
kalácskiállításról

Kár, hogy az angyalkák nem nyithatták ki az önkormányzat 
Padlás Galériájának ablakát, hogy minden arra járót varázsoljon 
el az almádi házikók mézeskalács illata. Látványa azonban sokakat 
megragadott: a vendégkönyvi bejegyzések a bizonyítékai, mennyire 
tetszett kicsiknek és nagyoknak egyaránt a sok szépen vagy olykor 
kevéssé ügyesen megformált épület. Három hétig csodálhatták, sza-
golhatták a látogatók a városháza tetején a Nők a Balatonért Al-
mádi Egyesületének felhívására készített bájos maketteket. Családi 
és iskolai közösségek fogtak össze Dallos Zsuzsa ötlete nyomán, 
melynek eredményeként 26 műalkotást állíthattak ki, s hozzájuk 
illő fenyőfákat, apró emberkéket.

Nemcsak a készítés során működtek együtt a közösségek, de a 
látogatások is közelebb hozták egymáshoz az almádiakat, akik büsz-
kék voltak az adventi ünneplés új formájára. Például az iskolai osz-
tályok mellett az önkormányzat dolgozói, jelesül az adóügyekkel 
foglalkozók együtt nézték meg az Édes-mézest, s közben kicserélték 

tapasztalataikat, ötleteiket az 
ünnepi sütéssel kapcsolatban.

Néhány”leg” a kiállításról: a 
legfiatalabb készítő a három-
éves Sára, aki nagymamájával, 
Szóládi Andreával a kismoz-
donyt és a vasúti hidat formáz-
ta meg.

A legtöbb alkotást az Eősze 
család készítette: a Margit ká-
polnát, az Óvári Ferenc mesz-
szelátót és a város címerét. Ők 
mindannyian a Nabe tagjai.

Legszebb épületnek közfelkiál-
tással Németh Ilona és Sövényházi 
Imréné, Margit erődtemplomát 
szavazták meg az érdeklődők.

A legtöbb tiszteletet a két tu-
lajdonos: dr. György László és 
a Balla Éva - Táborosi Árpád 
gyógyszertárosok érdemlik, akik 
nemcsak elkészíttették patikájukat, 
de tízezer forintért jelképesen vissza 
is vásárolták az épületeket. Egy ma-
gánszemély is adott támogatást, az 
egyesület tagjai pedig kiegészítették 
a felajánlást, amelyet egy három-
gyermekes családnak át is adtak, 
hogy kellemesebb legyen az ün-
nepük. Egy kedves hölgytől, Gaál 
Ildikótól is kaptunk támogatást, az 
egyesület tagjai pedig kiegészítették 
a felajánlást, amelyet egy háromgyermekes családnak át is adtak, 
hogy kellemesebb legyen az ünnepük.

Igazi „leg”: nincs még város, amelynek saját karácsonyi üdvöz-
lőlapja lenne, nekünk kétféle is van! Erődtemplomos és egy városi 
látkép – természetesen mézeskalácsból.

Sokan kérdezték, miért nem volt olvasható az alkotók neve a mű-
alkotások mellett. Többen nem vállalták szívesen névvel, ezért azo-
ké került ki az oszlopra, akik büszkélkedni akartak kezük nyomával. 
A legtöbb kérdés mégis a nyitvatartásról szólt: kétségtelen, hogy az 
önkormányzati munkarendhez való alkalmazkodás nem tette lehe-
tővé, hogy a szülők munkájuk végeztével, gyermekeikkel vagy saját 
baráti körüknek dicsekedve mutassák meg hétvégén a tárlatot, de 
a következő alkalommal az egyesület tagjai szeretnék elérni, hogy 
minél többen nézelődjenek a mézeskalácskák között szombaton és 
vasárnap is.

És hogy mi lesz az édes-mézesekkel? Az egyházi épületeket ábrá-
zoló „mézeseket” a Nabe önkéntesei átszállították méltó helyükre: 
a templomokba, ott lehet karácsony óta megcsodálni, a többit al-
kotást természetesen igyekeznek épségben megőrizni s jövőre újabb 
meglepetésekkel várni az ünnepet.

A folytatás a Nabe tagjainak reménye szerint jövő adventkor még 
több épület, s egyelőre még titok, milyen újdonság, hogy még in-
kább megörvendeztessék a város lakóit. 

Hatalmas köszönet illet mindenkit, aki aktívan közreműködött 
abban, hogy ez az álom valóra válhasson!

ALMÁDI NÉPTÁNCOSOK
„Közösségüket az egymás és a néptánc iránti tisztelet és szeretet 
tartja össze...”

Ismét büszke lehet városunk a Balatonalmádi Néptáncműhely 
csoportjaira, akik a tavalyi szólótáncversenyen elért bravúros szerep-
lésüket követően (14 arany és ezüst minősítés),  legutóbb a rangos 
megyei kamara néptáncverseny első díját szerezték meg, a megye 
legjobbjait és fővárosi néptánccsoportokat is megelőzve!

Karácsonyi műsorukban december elsején gyönyörködhettünk a 
Pannónia Kulturális Központban. A Balatonalmádi Néptáncműhely 
négy éve alakult a helyi Gurgolya és Kökörcsin gyermek néptánc-
csoportokból felcseperedett gyerekekből  és a kéttannyelvű gimná-
zium diákjaiból azzal a céllal, hogy ifjúsági-felnőtt csoporttá érve a 
fiatalok továbbra is  együtt táncolhassanak városunkban.

Közösségüket az egymás és a néptánc  iránt érzett tisztelet és sze-
retet tartja össze, amit érezhetett az adventi  néptáncgála közönsége 
is.

A Balatonalmádi Néptáncműhely immáron 73 fiatal táncossal 
tevékenykedik, akik három korosztályban várják szeretettel leendő 
táncostársaik folyamatos jelentkezését kezdő, újrakezdő vagy hala-
dóként a 06 70 383 4455 telefonszámon vagy a kreutzkaroly1@
gmail.com email címen.  Gratulálunk az együttesnek!

A legszebb épületet Németh 
Ilona és Sövényházi Imréné, 
Margit alkotta

Almádi kalácsba álmodva

Sokak kedvence volt a kismoz-
dony az aluljáróval – Szólád 
Andrea és unokája készítette

A katolikus templomokat a Szent Imre Plébánián állították ki az 
ünnep idején
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Kint és bent – Kalandozások a tudat 
óceánján

Ha az életben minden egyszerű lenne, ha minden egyenesen men-
ne előre, előre meghatározva, ok-okozat szerint, ha nem lenne szabad 
akaratunk, szabad választásunk a lehetőségek között, ha minden egy-
értelmű lenne, akkor nem is lenne értelme az életnek. Ha minden tu-
lipán minden tavaszkor piros lenne, ha minden kedden esne az eső, ha 
mindennap előre tudnánk, hogy minden órában, minden percben mi 
történik.

Lehetőségek, részecskék, amelyek egyszerre több helyen is lehetnek, vé-
letlenek, vezérlő, teremtő erő, Isten, egységes egész, a gondolatok teremtő 
ereje, angyalok, projekció? Hogyan jönnek elénk a véletlenek? Milyen 
a világ körülöttünk? Van-e olyan, hogy objektív valóság, vagy a világ 
különálló kis valóságokból és igazságokból áll?  Vagy részei vagyunk 
egy kollektív tudatnak? Egy holografikus világegyetemnek?  Tudat vagy 
anyag vagyok inkább? 

A kvantumfizikában a részecskék valószínűségi hullámként vannak 
jelen, és az, hogy végül hol találom őket meg, mi lesz belőlük, az az én 
ráfigyelésem, döntésem, érzéseim, gondolataim által dől el. Ha minden 
dolog a tudatos megfigyelésből válik “valósággá”, akkor felmerül a kér-
dés, hogy ki volt az, aki először tudatosan megfigyelt?

Nem tudunk másképp gondolkodni, mint ahogy gondolkodunk, nem 
tudunk mást elképzelni, csak azt, amit ismerünk. Képtelenek vagyunk 
magunkat fejre állítani. Képtelenek vagyunk a lábujjunkkal lélegezni, 
mert úgy tudjuk, azt csak a tüdővel lehet. De az is lehet, hogy nem is 
kell lélegeznünk. Másképp, máshogyan. Ez talán a titok nyitja. Hogy 
továbblépjünk. 

Talán az egyetlen értelem a saját képzeleted. Amikor becsukod a sze-
med, és elrepülsz oda, ahová vágysz. A képzelet szabad, mint a madár. 
Nem szab neki gátat semmi. A képzeletre nem illik az a szó, hogy osto-
ba, hogy lassú felfogású, hogy korlátozott. A képzeletre nem mondhatja 
senki, hogy buta, vagy tanulatlan, vagy logikátlan. A képzelet megen-
gedő. A képzeletnek nincsenek szintjei. A képzelet az alkot és teremt. 

Ezekre a mindannyiunkat 
foglalkoztató gondolatokra, 
kérdésekre keresi és 
igyekszik megadni a választ a 
Balatonalmádiban élő Horváth 
Beáta, aki második kötetével lép 
az olvasók elé.

A „Kint és bent” azoknak szól, 
akik keresnek. Akik keresnek, 
akik hisznek, akik érzik és tudják, 
hogy a világ nemcsak az és olyan, 
amit az öt érzékszervünkön ke-
resztül érzékelünk. Akik az „igaz-
ságot” keresik az élet mibenlété-
vel kapcsolatban. Az igazságot, 
az igazi valóságot. Ami nincs. A 
könyv talán segít kicsit többet megérteni a világból azok számára, 
akik az íróhoz hasonlóan semmilyen különleges képességgel nem 
rendelkeznek, mégis feszíti őket a világ működésének a megértése, 
az élet értelmének keresése.

A könyv kapható a Libri és a Líra könyvesboltokban, Balatonal-
mádiban a Hattyú ABC melletti Papír-Írószer és Könyvesboltban, 
valamint interneten megrendelhető a www.libri.hu, www.lira.hu, 
www.bookline.hu oldalakon.

Édes-mézes Almádiak – Az első 
kalácskiállításról

Kár, hogy az angyalkák nem nyithatták ki az önkormányzat 
Padlás Galériájának ablakát, hogy minden arra járót varázsoljon 
el az almádi házikók mézeskalács illata. Látványa azonban sokakat 
megragadott: a vendégkönyvi bejegyzések a bizonyítékai, mennyire 
tetszett kicsiknek és nagyoknak egyaránt a sok szépen vagy olykor 
kevéssé ügyesen megformált épület. Három hétig csodálhatták, sza-
golhatták a látogatók a városháza tetején a Nők a Balatonért Al-
mádi Egyesületének felhívására készített bájos maketteket. Családi 
és iskolai közösségek fogtak össze Dallos Zsuzsa ötlete nyomán, 
melynek eredményeként 26 műalkotást állíthattak ki, s hozzájuk 
illő fenyőfákat, apró emberkéket.

Nemcsak a készítés során működtek együtt a közösségek, de a 
látogatások is közelebb hozták egymáshoz az almádiakat, akik büsz-
kék voltak az adventi ünneplés új formájára. Például az iskolai osz-
tályok mellett az önkormányzat dolgozói, jelesül az adóügyekkel 
foglalkozók együtt nézték meg az Édes-mézest, s közben kicserélték 

tapasztalataikat, ötleteiket az 
ünnepi sütéssel kapcsolatban.

Néhány”leg” a kiállításról: a 
legfiatalabb készítő a három-
éves Sára, aki nagymamájával, 
Szóládi Andreával a kismoz-
donyt és a vasúti hidat formáz-
ta meg.

A legtöbb alkotást az Eősze 
család készítette: a Margit ká-
polnát, az Óvári Ferenc mesz-
szelátót és a város címerét. Ők 
mindannyian a Nabe tagjai.

Legszebb épületnek közfelkiál-
tással Németh Ilona és Sövényházi 
Imréné, Margit erődtemplomát 
szavazták meg az érdeklődők.

A legtöbb tiszteletet a két tu-
lajdonos: dr. György László és 
a Balla Éva - Táborosi Árpád 
gyógyszertárosok érdemlik, akik 
nemcsak elkészíttették patikájukat, 
de tízezer forintért jelképesen vissza 
is vásárolták az épületeket. Egy ma-
gánszemély is adott támogatást, az 
egyesület tagjai pedig kiegészítették 
a felajánlást, amelyet egy három-
gyermekes családnak át is adtak, 
hogy kellemesebb legyen az ün-
nepük. Egy kedves hölgytől, Gaál 
Ildikótól is kaptunk támogatást, az 
egyesület tagjai pedig kiegészítették 
a felajánlást, amelyet egy háromgyermekes családnak át is adtak, 
hogy kellemesebb legyen az ünnepük.

Igazi „leg”: nincs még város, amelynek saját karácsonyi üdvöz-
lőlapja lenne, nekünk kétféle is van! Erődtemplomos és egy városi 
látkép – természetesen mézeskalácsból.

Sokan kérdezték, miért nem volt olvasható az alkotók neve a mű-
alkotások mellett. Többen nem vállalták szívesen névvel, ezért azo-
ké került ki az oszlopra, akik büszkélkedni akartak kezük nyomával. 
A legtöbb kérdés mégis a nyitvatartásról szólt: kétségtelen, hogy az 
önkormányzati munkarendhez való alkalmazkodás nem tette lehe-
tővé, hogy a szülők munkájuk végeztével, gyermekeikkel vagy saját 
baráti körüknek dicsekedve mutassák meg hétvégén a tárlatot, de 
a következő alkalommal az egyesület tagjai szeretnék elérni, hogy 
minél többen nézelődjenek a mézeskalácskák között szombaton és 
vasárnap is.

És hogy mi lesz az édes-mézesekkel? Az egyházi épületeket ábrá-
zoló „mézeseket” a Nabe önkéntesei átszállították méltó helyükre: 
a templomokba, ott lehet karácsony óta megcsodálni, a többit al-
kotást természetesen igyekeznek épségben megőrizni s jövőre újabb 
meglepetésekkel várni az ünnepet.

A folytatás a Nabe tagjainak reménye szerint jövő adventkor még 
több épület, s egyelőre még titok, milyen újdonság, hogy még in-
kább megörvendeztessék a város lakóit. 

Hatalmas köszönet illet mindenkit, aki aktívan közreműködött 
abban, hogy ez az álom valóra válhasson!

ALMÁDI NÉPTÁNCOSOK
„Közösségüket az egymás és a néptánc iránti tisztelet és szeretet 
tartja össze...”

Ismét büszke lehet városunk a Balatonalmádi Néptáncműhely 
csoportjaira, akik a tavalyi szólótáncversenyen elért bravúros szerep-
lésüket követően (14 arany és ezüst minősítés),  legutóbb a rangos 
megyei kamara néptáncverseny első díját szerezték meg, a megye 
legjobbjait és fővárosi néptánccsoportokat is megelőzve!

Karácsonyi műsorukban december elsején gyönyörködhettünk a 
Pannónia Kulturális Központban. A Balatonalmádi Néptáncműhely 
négy éve alakult a helyi Gurgolya és Kökörcsin gyermek néptánc-
csoportokból felcseperedett gyerekekből  és a kéttannyelvű gimná-
zium diákjaiból azzal a céllal, hogy ifjúsági-felnőtt csoporttá érve a 
fiatalok továbbra is  együtt táncolhassanak városunkban.

Közösségüket az egymás és a néptánc  iránt érzett tisztelet és sze-
retet tartja össze, amit érezhetett az adventi  néptáncgála közönsége 
is.

A Balatonalmádi Néptáncműhely immáron 73 fiatal táncossal 
tevékenykedik, akik három korosztályban várják szeretettel leendő 
táncostársaik folyamatos jelentkezését kezdő, újrakezdő vagy hala-
dóként a 06 70 383 4455 telefonszámon vagy a kreutzkaroly1@
gmail.com email címen.  Gratulálunk az együttesnek!

A legszebb épületet Németh 
Ilona és Sövényházi Imréné, 
Margit alkotta

Almádi kalácsba álmodva

Sokak kedvence volt a kismoz-
dony az aluljáróval – Szólád 
Andrea és unokája készítette

A katolikus templomokat a Szent Imre Plébánián állították ki az 
ünnep idején
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Almádi a bauxitkutatás központja XVI.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 2. 

Miután egyértelművé vált, hogy a mélység felé eltolódó bauxit-
bányászat csak az azt veszélyeztető karsztvíz szintjének előzetes süly-
lyesztése, azaz „száraz” környezet mellett biztosítható, kidolgozták 
az erre irányuló eljárást. 

A megkezdett megcsapolási mód, 
az ún. „vízvágat”, majd a függőleges 
aknán keresztül búvárszivattyúval 
történő vízemelés nehézségei (az Iza 
I. vízaknát egy 150 m3/ perces víz-
betörés elúsztatta stb.) miatt, a nagy-
átmérőjű fúrt kutas (fúrt aknás) víz-
szintsüllyesztési eljárás adta a végleges 
megoldást.

Ezzel párhuzamosan előtérbe ke-
rült, hogy a víz elleni védekezés ter-
vezéséhez, alkalmazásához alapvető 
ismeretekre, adatokra, illetve ezek 
szolgáltatását biztosító iparágon be-
lüli szaktevékenységre van szükség. 
Kellett egy, a címben jelzett tevé-
kenységet végző részleg.

Így került sor 1957-ben, minisztériumi rendeletre a Bauxitkutató 
Vállalaton belül a bányavízvédelmi, hidrogeológiai kutatást végző 
osztály létesítésére.

A vízügyi osztály vezetőjévé Pohl Károly bányamérnököt nevezték 
ki. Neki, mint az iszkaszentgyörgyi bauxitbánya volt főmérnöké-
nek, már volt karsztvizes tapasztalata. Az osztály másik meghatáro-
zó személyisége Vizy Béla, aki már előző évtől kezdődően hidroge-
ológusként tevékenykedett. Ő írta erről az időszakról, hogy: „Pohl 
Károly…. kinevezése után óriási lendülettel vetette magát és engem 
a munkába, aminek eredményeképpen elkészült a feladatokat meg-
határozó és a munkavégzést szabályozó „Vízügyi Szabályzat”, egy 
jelentés az 1957 végéig végzett vízföldtani kutatásokról, a bauxit-
bányák vízvédelmi helyzetéről és megkezdődött a karsztvízszint– 
észlelőhelyek tervszerű telepítése.” Ez időben került áthelyezésre 
hidrogeológusnak Hőriszt György is.

1963-ban, miután Pohl Károlyt Budapestre az ALUTERV egyik 
vezetőjévé, Vizy Bélát pedig a Bauxitkutató Vállalat igazgatójává ne-
vezték ki, Hőriszt György lett az osztály vezetője.

Jómagam 1964-ben, friss diplomásként kerültem a vízügyi osz-
tályra, munkaköröm „központi hidrogeológus” volt. Az osztály a 
Pohl Károly által kialakított „Vízügyi Szabályzat” alapján műkö-
dött. Szervezetileg az igazgatónak volt alárendelve, ugyanis nem-
csak a vállalat tevékenységi területén, hanem a bauxitbányákban 
is rendszeres munkát végeztünk (vízfakadási helyek térképezése, 
külszíni és bányabeli vízszint/vízhozam mérések stb.). Ezt a felada-
tot – egyebek mellett – kihelyezett hidrogeológusok teljesítették. A 
Nyirád térségi bányáknál jó és kollegiális (többeket, köztük engem 
is érintő baráti) kapcsolatokat fenntartva Nyírő Miklós dolgozott 
eredményesen. Őt később az Iszkáról áttelepült Szenes Gyula tech-
nikus segítette. Az iszkaszentgyörgyi bányáknál e munkákat Föglein 
István végezte. A központban 1964 és 1972 között Hőriszt György-
gyel és Gadzojannisz Panajotisszal dolgoztam együtt, akikben kiváló 
munkatársat, embert, barátot volt szerencsém megismerni. 

A szakmai munkák, eredmények áttekintése előtt időrendben 
még néhány szervezeti változást említek meg, amelyek a gyorsan 
növekvő bauxitkutatás, termelés, vízemelési volumen, ennek 

A gyepűkajáni  hajdani 
„Melegvíz” karsztforrás 

száraz krátere

kihatási miatt keletkező és megoldandó problémahalmaz kapcsán 
váltak szükségessé.

1967-ben a vízügyi osztály átkerült a főgeológus, Szantner Fe-
renc irányítása alá, akinek nem volt ugyan szakterülete a vízföldtan, 
de jó érzéke volt a problémák súlyozására, és biztosította a kellő 
szakmai függetlenséget. Tevékenységünk zöme is a vállalat kutatási, 
fúrási munkáihoz kapcsolódott. Kimondottan bányavízvédelmi fel-
adatokkal (üzemeltetés, kárrendezés, vízhozam tervezés) a Bakonyi 
Bauxitbánya Vállalatnál 1970-ben létrehozott hidrológiai osztály 
foglalkozott Kis István vezetésével. Vállalatunknál a vízügyi osztály 
vezetését az ALUTERV-hez átpártolt Hőriszt Györgytől fiatal, te-
hetséges kolléganőnk, Hegedűsné Koncz Margit vette át, aki szakte-
rületi munkájával tudományos minősítést is szerzett. 

 Nem célom most a végzendő–végzett hidrogeológiai feladatok–
munkák teljes vertikumának áttekintése, de néhány jellemző rész-
munkát megemlítek. Részletes hidrogeológiai elemzés előzte meg 
a nagyátmérőjű fúrt kút helyének kijelölését, ennek lépései, ill. a 
kívánalmak:

–A bauxitlencsék közötti, az omlási határokat is figyelembe vevő, 
meddő terület jöhetett csak szóba.

–Tektonikai vonalhoz kapcsolódjék (amit jó vízvezető szintek, 
zónák kísérnek), de ne kerüljön rá, mert az fúrási problémákat je-
lentene. A jó vízvezető zónák a kút alsó részén legyenek, vagyis a 
süllyedő karsztvízszinttel ne kerüljenek szárazra. 

Első lépésként az előzetesen tervezett kút térségéről a meglévő 
kutatófúrások (jobb esetben 50x50 m-es fúrási hálózat) felhaszná-
lásával tektonikai térkép szerkesztésére került sor. 

Erre alapozva javasoltunk megfelelő pontot, ahol az ún. tengely-
fúrás (más elnevezésekkel: előfúrás, technikai fúrás) mélyült. 

Ebben a fúrásban végzett fúrási és hidrogeológiai célú mérések 
(úgymint szakaszos víznyeletések, forgószárnyas műszerrel áram-
lásmérések, geofizikai mérések) alapján már eldönthető volt, hogy 
a dolomiton belül milyen mélységben és milyen aktivitású vízadó 
szakaszokkal lehet számolni. 

Több esetben az így 
megvizsgált helyen nem 
is javasoltunk aknafúrást, 
például az Iza II/36 sz. 
akna mélyítésére csak a 
második „tengelyfúrást” 
tartottuk megfelelőnek. 
Mindezen – a fúrásokban 
szükséges – vizsgálatokra 
nem volt egy az egyben 
használható recept, ne-
künk kellett a szakmai 
adaptációkat használható-
vá „összegyúrni”. 

Más esetben, pl. a Visz-
lói-patakon klasszikus 
hidrológiai munkát is végeztünk. A patak a Nyirád–Izamajori tér-
ségből kiemelt karsztvíz befogadója volt, az 1964-ben szállított 43 
m3/perc víz helyett 1968-ban már 129 m3/percnyi ivóvíz minőségű 
karsztvizet juttatott a Balatonba. Felmerült a kérdés, hogy Ódörögd 
alatt a patakmeder már nyílt karsztos területen van, így nem fo-
lyik-e vissza a karsztba a víz egy része. Nyírő Miklós kollégámmal – 
a vízügytől kölcsönkért forgószárnyas sebességmérővel – a vízfolyás 
több keresztszelvényében mérések sokaságát elvégezve, feldolgozva, 
igazoltuk, hogy az eredeti vízfolyási meder a karszt felé is kellően 
zárt, kimutatható visszaáramlás nincs. 

Nyerges Lajos okl. bányageológus mérnök

A karsztvízszint süllyesztéssel érintett 
források (térképrészlet)

Vasúti emléktúra
Sokan lehetnek, akik csak hallottak erről a közlekedési vonalról, 

mely Győr térségét, egész É-Dunántúlt Veszprémen át a Balaton 
vidékéhez kapcsolta. A vonalnak két szakasza van, illetve volt. A 
Győr–Veszprém vasútvonal megmaradt, a Veszprém–Alsóőrs sza-
kaszt megszüntették. 2017. október 8-án a Veszprém Megyei 
Természetbarát Szövetség ennek emlékére és 40. évfordulójára  
szervezett túrát. A program Veszprémben indult, ahol a városi állo-
másokon elhelyezett kisebb kiállítások megtekintése után a bátrab-
bak nekivághattak Káptalanfüredig – nagyrészt a régi nyomvonalon 
– a ma már szinte ismeretlen útnak.

A Veszprém és Szentkirályszabadja közötti vonalnak 
Meggyespusztánál volt egy letérése Ny-ra a később Videoton néven 
jólismert telep irányába. E rövid szakasz speciális katonai-gazdasági 
fontossága mellett azonban az egész vonalnak megvolt az a kivételes 
értéke, hogy a balatoni körzetet elérhetővé tette az akkoriban jóval 
olcsóbb vasúti hálózaton keresztül az egész É-Dunán-túl, illetve a 
szomszédos nagyváros: Veszprém számára is.

A Szentkirályszabadja alatti erdős völgyekben kanyargó szakasz 
pedig különleges élményt adott a gőzmozdony-húzta vonat min-
den utasának (akár az almádi piac, akár az ak-
kor még létező káptalani szabadstrand ! volt 
útjának a célja) és persze annak is, aki Alsóörsre 
– vagy ottani átszállással Balatonfüredre, ill. to-
vább utazott.

Emléktúránk tehát rövid emlékezéssel, alkal-
mi bemutatóval kezdődött a mai veszprémi – az 
akkori “Veszprém külső” – állomáson, majd in-
nen indulva előbb megkerülte a várost keletről, 
a beépített városi szakaszon csak nagyjából kö-
vetve a hajdani nyomvonalat. A közelmúltban 
még jól működő Bakterház Étteremhez érve 
– mely a „Veszprém Ipartelepek” műemlékér-
tékű állomás épületében működött – szintén 
egynapos ipartörténeti kiállítás várta a lelkes 
résztvevőket. Itt a túra kettévált: voltak, akik 
visszatértek a Belvárosba és voltak, akik rátér-
tek az innen délre vezető hosszabb szakaszra, a 
tájékozódási pontokkal-túraállomásokkal meg-
jelölt útvonalat követtve. Így folytattuk tovább 
túránkat mi többiek is az eleinte kissé szeles-
csepergős-párás, (de később a „peremtől” dél-
re már egyre kellemesebb, változatos) időben 
a valamikor szinte egyenesen húzódó sínpálya 
helyét követve a fennsíki szakaszon. Sajnos volt 
példa arra is, hogy nemhivatalos szemétleraká-
sok tömegét kellett a széles erdősáv mellett hú-
zódó utunkon kikerülnünk. Másutt megvoltak 
valamennyire a hajdani megálló-épületek, ill. 
egyes kiegészítő épületeknek romjai is...

A hivatalos megszüntetést ugyanis – ennek az idegenforgalmi ér-
tékeit tekintve is páratlan látványt nyújtó vonal esetében – meglepő 
gyorsasággal követte nem csak az elektromos vagy egyéb berende-
zések „visszarablása”, de még a talpfák fölszedése, a sínpálya összes 
nyomának eltüntetése is, eltérően jópár, évek óta forgalom nélkül 
álló hazai vasúti szakaszunktól.

A fennsík széléről egy rövid szakaszon, Szentkirályszabadja kö-
zeléből látni lehetett már a Balaton tükrének a „sarkát” is.  Onnan 
tovább már a perem s aztán a kanyargós völgyeket követő kalandos 
és ugyanakkor csodálnivaló erdős vidék következett: helyenként a 

villanypásztor mögött legelésző állataival, másutt a mókusaival, ma-
daraival és még Vörösberény templomaira is távoli rálátást biztosító 
kisebb „nyílásokkal” az erdei úttá lett vasútvonalon...

A nagyon enyhén lejtős úton – már Almádi külterületén – volt 
alkalmuk az emléktúra vonalán hosszan elnyúlva kisebb-nagyobb 
csoportokra szakadt résztvevőknek egy igazi, soha le nem bontott 
vasúti hídon, a remetevölgyin is átmenni. Alatta – szinte dzsungel-
ben – egy széles „helyiérdekű szekérút” halad egyfelől az erdő belse-
jébe, a másik oldalon lefelé, a forrás felé. A kanyargós völgy alsó sza-
kaszán a kisebb megállóhelyek épületei megvannak, ha „öregesen” 
is. Azok ugyanis nem jutottak a „megosztásos részleges átépítés” 
sorsára, mint az Öreghegyi megálló. És nem jártak úgy, mint a má-
sik híd, a Budai Nagy Antal utca vasúti felüljárója, melyet az 375-ös 
emlékmozdony felállítása érdekében romjaiból kellett újjáépíteni! 
Ezt a teljesen átalakított megállóhelyet elhagyva kényelmesen ha-
ladt utunk már szinte pontosan a sínpálya helyén. Szinte, ugyanis 
ott, ahol néhány méterrel a hajdani Határcsárda fölött elhaladtunk 
el, átlépve Veszprém és Zala vármegye régi határát, a vasúti felül-
járó beton támfalának csak a hegyfelőli oldalát láthattuk. A helyi 
mondák híres csárdáját  melynek mestergerendája a megyehatáron 
húzódott, így az üldözött betyár csak átült az asztal másik felére a 

zsandárok belépésekor - elbontották-átalakították. A mai Határ 
Vendéglő épületének hossza más irányú és közelebb is van a 
Balatonhoz valamivel. 

Megleltük azonban a vasútvonal lerobbantott felüljárójának 
helyén, a 71-es káptalani benzinkútja mellett, túránk utolsó 
ellenőrzőpontját. Innen már csak Káptalanfüred vasúti m.h. 
évek óta szolgálattevő személyzet és forgalmi időszakban is WC 
nélküli épületének súlyosan sérült peronjára kellett bejutnunk 
nekünk, résztvevőknek, hogy a jutalomcsokit, az alkalmi em-
lékplakettet, a káptalanfüredi képeslapot – és mellette a gratu-
lációt, a baráti vagy családtagi, sporttársi köszöntést megkap-
hassuk. 
Káptalanfüreden a vasútállomáson kora délutántól vártuk az ér-
kezőket a semmiből “varázsolt” ajándékokkal. A megyei Természet-

barát Szövetség elnöke, Mag Éva emléklapot és kitűzőt adott át 
a távot teljesítőknek, Dankó Friderika egy-egy szelet csokoládés 
süteménnyel kínálta őket. A Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
nevében Kacskovics Lajos és M. Staszny Éva köszöntötte a tú-
rázókat, kicsi sós pereccel és igazi káptalanfüredi képeslappal. 
Az elsők 14 óra körül futottak be. Onnantól aztán 17 óráig 
kisebb-nagyobb csapatokban, egyénileg, vagy családostul, ku-
tyával jöttek az emlékezők. Volt, aki biciklivel teljesítette a tá-

vot. A legifjabb „túrázót” pedig Édesanyja hozta, 
kendőben magára kötve. 

M. Staszny Éva és
(a túra egyik részt-
vevője) Papp Péter
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Almádi a bauxitkutatás központja XVI.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 2. 

Miután egyértelművé vált, hogy a mélység felé eltolódó bauxit-
bányászat csak az azt veszélyeztető karsztvíz szintjének előzetes süly-
lyesztése, azaz „száraz” környezet mellett biztosítható, kidolgozták 
az erre irányuló eljárást. 

A megkezdett megcsapolási mód, 
az ún. „vízvágat”, majd a függőleges 
aknán keresztül búvárszivattyúval 
történő vízemelés nehézségei (az Iza 
I. vízaknát egy 150 m3/ perces víz-
betörés elúsztatta stb.) miatt, a nagy-
átmérőjű fúrt kutas (fúrt aknás) víz-
szintsüllyesztési eljárás adta a végleges 
megoldást.

Ezzel párhuzamosan előtérbe ke-
rült, hogy a víz elleni védekezés ter-
vezéséhez, alkalmazásához alapvető 
ismeretekre, adatokra, illetve ezek 
szolgáltatását biztosító iparágon be-
lüli szaktevékenységre van szükség. 
Kellett egy, a címben jelzett tevé-
kenységet végző részleg.

Így került sor 1957-ben, minisztériumi rendeletre a Bauxitkutató 
Vállalaton belül a bányavízvédelmi, hidrogeológiai kutatást végző 
osztály létesítésére.

A vízügyi osztály vezetőjévé Pohl Károly bányamérnököt nevezték 
ki. Neki, mint az iszkaszentgyörgyi bauxitbánya volt főmérnöké-
nek, már volt karsztvizes tapasztalata. Az osztály másik meghatáro-
zó személyisége Vizy Béla, aki már előző évtől kezdődően hidroge-
ológusként tevékenykedett. Ő írta erről az időszakról, hogy: „Pohl 
Károly…. kinevezése után óriási lendülettel vetette magát és engem 
a munkába, aminek eredményeképpen elkészült a feladatokat meg-
határozó és a munkavégzést szabályozó „Vízügyi Szabályzat”, egy 
jelentés az 1957 végéig végzett vízföldtani kutatásokról, a bauxit-
bányák vízvédelmi helyzetéről és megkezdődött a karsztvízszint– 
észlelőhelyek tervszerű telepítése.” Ez időben került áthelyezésre 
hidrogeológusnak Hőriszt György is.

1963-ban, miután Pohl Károlyt Budapestre az ALUTERV egyik 
vezetőjévé, Vizy Bélát pedig a Bauxitkutató Vállalat igazgatójává ne-
vezték ki, Hőriszt György lett az osztály vezetője.

Jómagam 1964-ben, friss diplomásként kerültem a vízügyi osz-
tályra, munkaköröm „központi hidrogeológus” volt. Az osztály a 
Pohl Károly által kialakított „Vízügyi Szabályzat” alapján műkö-
dött. Szervezetileg az igazgatónak volt alárendelve, ugyanis nem-
csak a vállalat tevékenységi területén, hanem a bauxitbányákban 
is rendszeres munkát végeztünk (vízfakadási helyek térképezése, 
külszíni és bányabeli vízszint/vízhozam mérések stb.). Ezt a felada-
tot – egyebek mellett – kihelyezett hidrogeológusok teljesítették. A 
Nyirád térségi bányáknál jó és kollegiális (többeket, köztük engem 
is érintő baráti) kapcsolatokat fenntartva Nyírő Miklós dolgozott 
eredményesen. Őt később az Iszkáról áttelepült Szenes Gyula tech-
nikus segítette. Az iszkaszentgyörgyi bányáknál e munkákat Föglein 
István végezte. A központban 1964 és 1972 között Hőriszt György-
gyel és Gadzojannisz Panajotisszal dolgoztam együtt, akikben kiváló 
munkatársat, embert, barátot volt szerencsém megismerni. 

A szakmai munkák, eredmények áttekintése előtt időrendben 
még néhány szervezeti változást említek meg, amelyek a gyorsan 
növekvő bauxitkutatás, termelés, vízemelési volumen, ennek 

A gyepűkajáni  hajdani 
„Melegvíz” karsztforrás 

száraz krátere

kihatási miatt keletkező és megoldandó problémahalmaz kapcsán 
váltak szükségessé.

1967-ben a vízügyi osztály átkerült a főgeológus, Szantner Fe-
renc irányítása alá, akinek nem volt ugyan szakterülete a vízföldtan, 
de jó érzéke volt a problémák súlyozására, és biztosította a kellő 
szakmai függetlenséget. Tevékenységünk zöme is a vállalat kutatási, 
fúrási munkáihoz kapcsolódott. Kimondottan bányavízvédelmi fel-
adatokkal (üzemeltetés, kárrendezés, vízhozam tervezés) a Bakonyi 
Bauxitbánya Vállalatnál 1970-ben létrehozott hidrológiai osztály 
foglalkozott Kis István vezetésével. Vállalatunknál a vízügyi osztály 
vezetését az ALUTERV-hez átpártolt Hőriszt Györgytől fiatal, te-
hetséges kolléganőnk, Hegedűsné Koncz Margit vette át, aki szakte-
rületi munkájával tudományos minősítést is szerzett. 

 Nem célom most a végzendő–végzett hidrogeológiai feladatok–
munkák teljes vertikumának áttekintése, de néhány jellemző rész-
munkát megemlítek. Részletes hidrogeológiai elemzés előzte meg 
a nagyátmérőjű fúrt kút helyének kijelölését, ennek lépései, ill. a 
kívánalmak:

–A bauxitlencsék közötti, az omlási határokat is figyelembe vevő, 
meddő terület jöhetett csak szóba.

–Tektonikai vonalhoz kapcsolódjék (amit jó vízvezető szintek, 
zónák kísérnek), de ne kerüljön rá, mert az fúrási problémákat je-
lentene. A jó vízvezető zónák a kút alsó részén legyenek, vagyis a 
süllyedő karsztvízszinttel ne kerüljenek szárazra. 

Első lépésként az előzetesen tervezett kút térségéről a meglévő 
kutatófúrások (jobb esetben 50x50 m-es fúrási hálózat) felhaszná-
lásával tektonikai térkép szerkesztésére került sor. 

Erre alapozva javasoltunk megfelelő pontot, ahol az ún. tengely-
fúrás (más elnevezésekkel: előfúrás, technikai fúrás) mélyült. 

Ebben a fúrásban végzett fúrási és hidrogeológiai célú mérések 
(úgymint szakaszos víznyeletések, forgószárnyas műszerrel áram-
lásmérések, geofizikai mérések) alapján már eldönthető volt, hogy 
a dolomiton belül milyen mélységben és milyen aktivitású vízadó 
szakaszokkal lehet számolni. 

Több esetben az így 
megvizsgált helyen nem 
is javasoltunk aknafúrást, 
például az Iza II/36 sz. 
akna mélyítésére csak a 
második „tengelyfúrást” 
tartottuk megfelelőnek. 
Mindezen – a fúrásokban 
szükséges – vizsgálatokra 
nem volt egy az egyben 
használható recept, ne-
künk kellett a szakmai 
adaptációkat használható-
vá „összegyúrni”. 

Más esetben, pl. a Visz-
lói-patakon klasszikus 
hidrológiai munkát is végeztünk. A patak a Nyirád–Izamajori tér-
ségből kiemelt karsztvíz befogadója volt, az 1964-ben szállított 43 
m3/perc víz helyett 1968-ban már 129 m3/percnyi ivóvíz minőségű 
karsztvizet juttatott a Balatonba. Felmerült a kérdés, hogy Ódörögd 
alatt a patakmeder már nyílt karsztos területen van, így nem fo-
lyik-e vissza a karsztba a víz egy része. Nyírő Miklós kollégámmal – 
a vízügytől kölcsönkért forgószárnyas sebességmérővel – a vízfolyás 
több keresztszelvényében mérések sokaságát elvégezve, feldolgozva, 
igazoltuk, hogy az eredeti vízfolyási meder a karszt felé is kellően 
zárt, kimutatható visszaáramlás nincs. 

Nyerges Lajos okl. bányageológus mérnök

A karsztvízszint süllyesztéssel érintett 
források (térképrészlet)

Vasúti emléktúra
Sokan lehetnek, akik csak hallottak erről a közlekedési vonalról, 

mely Győr térségét, egész É-Dunántúlt Veszprémen át a Balaton 
vidékéhez kapcsolta. A vonalnak két szakasza van, illetve volt. A 
Győr–Veszprém vasútvonal megmaradt, a Veszprém–Alsóőrs sza-
kaszt megszüntették. 2017. október 8-án a Veszprém Megyei 
Természetbarát Szövetség ennek emlékére és 40. évfordulójára  
szervezett túrát. A program Veszprémben indult, ahol a városi állo-
másokon elhelyezett kisebb kiállítások megtekintése után a bátrab-
bak nekivághattak Káptalanfüredig – nagyrészt a régi nyomvonalon 
– a ma már szinte ismeretlen útnak.

A Veszprém és Szentkirályszabadja közötti vonalnak 
Meggyespusztánál volt egy letérése Ny-ra a később Videoton néven 
jólismert telep irányába. E rövid szakasz speciális katonai-gazdasági 
fontossága mellett azonban az egész vonalnak megvolt az a kivételes 
értéke, hogy a balatoni körzetet elérhetővé tette az akkoriban jóval 
olcsóbb vasúti hálózaton keresztül az egész É-Dunán-túl, illetve a 
szomszédos nagyváros: Veszprém számára is.

A Szentkirályszabadja alatti erdős völgyekben kanyargó szakasz 
pedig különleges élményt adott a gőzmozdony-húzta vonat min-
den utasának (akár az almádi piac, akár az ak-
kor még létező káptalani szabadstrand ! volt 
útjának a célja) és persze annak is, aki Alsóörsre 
– vagy ottani átszállással Balatonfüredre, ill. to-
vább utazott.

Emléktúránk tehát rövid emlékezéssel, alkal-
mi bemutatóval kezdődött a mai veszprémi – az 
akkori “Veszprém külső” – állomáson, majd in-
nen indulva előbb megkerülte a várost keletről, 
a beépített városi szakaszon csak nagyjából kö-
vetve a hajdani nyomvonalat. A közelmúltban 
még jól működő Bakterház Étteremhez érve 
– mely a „Veszprém Ipartelepek” műemlékér-
tékű állomás épületében működött – szintén 
egynapos ipartörténeti kiállítás várta a lelkes 
résztvevőket. Itt a túra kettévált: voltak, akik 
visszatértek a Belvárosba és voltak, akik rátér-
tek az innen délre vezető hosszabb szakaszra, a 
tájékozódási pontokkal-túraállomásokkal meg-
jelölt útvonalat követtve. Így folytattuk tovább 
túránkat mi többiek is az eleinte kissé szeles-
csepergős-párás, (de később a „peremtől” dél-
re már egyre kellemesebb, változatos) időben 
a valamikor szinte egyenesen húzódó sínpálya 
helyét követve a fennsíki szakaszon. Sajnos volt 
példa arra is, hogy nemhivatalos szemétleraká-
sok tömegét kellett a széles erdősáv mellett hú-
zódó utunkon kikerülnünk. Másutt megvoltak 
valamennyire a hajdani megálló-épületek, ill. 
egyes kiegészítő épületeknek romjai is...

A hivatalos megszüntetést ugyanis – ennek az idegenforgalmi ér-
tékeit tekintve is páratlan látványt nyújtó vonal esetében – meglepő 
gyorsasággal követte nem csak az elektromos vagy egyéb berende-
zések „visszarablása”, de még a talpfák fölszedése, a sínpálya összes 
nyomának eltüntetése is, eltérően jópár, évek óta forgalom nélkül 
álló hazai vasúti szakaszunktól.

A fennsík széléről egy rövid szakaszon, Szentkirályszabadja kö-
zeléből látni lehetett már a Balaton tükrének a „sarkát” is.  Onnan 
tovább már a perem s aztán a kanyargós völgyeket követő kalandos 
és ugyanakkor csodálnivaló erdős vidék következett: helyenként a 

villanypásztor mögött legelésző állataival, másutt a mókusaival, ma-
daraival és még Vörösberény templomaira is távoli rálátást biztosító 
kisebb „nyílásokkal” az erdei úttá lett vasútvonalon...

A nagyon enyhén lejtős úton – már Almádi külterületén – volt 
alkalmuk az emléktúra vonalán hosszan elnyúlva kisebb-nagyobb 
csoportokra szakadt résztvevőknek egy igazi, soha le nem bontott 
vasúti hídon, a remetevölgyin is átmenni. Alatta – szinte dzsungel-
ben – egy széles „helyiérdekű szekérút” halad egyfelől az erdő belse-
jébe, a másik oldalon lefelé, a forrás felé. A kanyargós völgy alsó sza-
kaszán a kisebb megállóhelyek épületei megvannak, ha „öregesen” 
is. Azok ugyanis nem jutottak a „megosztásos részleges átépítés” 
sorsára, mint az Öreghegyi megálló. És nem jártak úgy, mint a má-
sik híd, a Budai Nagy Antal utca vasúti felüljárója, melyet az 375-ös 
emlékmozdony felállítása érdekében romjaiból kellett újjáépíteni! 
Ezt a teljesen átalakított megállóhelyet elhagyva kényelmesen ha-
ladt utunk már szinte pontosan a sínpálya helyén. Szinte, ugyanis 
ott, ahol néhány méterrel a hajdani Határcsárda fölött elhaladtunk 
el, átlépve Veszprém és Zala vármegye régi határát, a vasúti felül-
járó beton támfalának csak a hegyfelőli oldalát láthattuk. A helyi 
mondák híres csárdáját  melynek mestergerendája a megyehatáron 
húzódott, így az üldözött betyár csak átült az asztal másik felére a 

zsandárok belépésekor - elbontották-átalakították. A mai Határ 
Vendéglő épületének hossza más irányú és közelebb is van a 
Balatonhoz valamivel. 

Megleltük azonban a vasútvonal lerobbantott felüljárójának 
helyén, a 71-es káptalani benzinkútja mellett, túránk utolsó 
ellenőrzőpontját. Innen már csak Káptalanfüred vasúti m.h. 
évek óta szolgálattevő személyzet és forgalmi időszakban is WC 
nélküli épületének súlyosan sérült peronjára kellett bejutnunk 
nekünk, résztvevőknek, hogy a jutalomcsokit, az alkalmi em-
lékplakettet, a káptalanfüredi képeslapot – és mellette a gratu-
lációt, a baráti vagy családtagi, sporttársi köszöntést megkap-
hassuk. 
Káptalanfüreden a vasútállomáson kora délutántól vártuk az ér-
kezőket a semmiből “varázsolt” ajándékokkal. A megyei Természet-

barát Szövetség elnöke, Mag Éva emléklapot és kitűzőt adott át 
a távot teljesítőknek, Dankó Friderika egy-egy szelet csokoládés 
süteménnyel kínálta őket. A Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
nevében Kacskovics Lajos és M. Staszny Éva köszöntötte a tú-
rázókat, kicsi sós pereccel és igazi káptalanfüredi képeslappal. 
Az elsők 14 óra körül futottak be. Onnantól aztán 17 óráig 
kisebb-nagyobb csapatokban, egyénileg, vagy családostul, ku-
tyával jöttek az emlékezők. Volt, aki biciklivel teljesítette a tá-

vot. A legifjabb „túrázót” pedig Édesanyja hozta, 
kendőben magára kötve. 

M. Staszny Éva és
(a túra egyik részt-
vevője) Papp Péter
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Jelentős változások lesznek a 
közigazgatási ügyintézésben

A 2018. január 1-vel életbe lépő jogszabályok rendelkezései alap-
ján a közigazgatásban bevezetik az e-ügyintézést, vagyis elektroni-
kus ügyintézést.

Hogyan érinti ez a rendőrségi ügyintézést? Aki már rendelkezik 
ügyfélkapuval, és használta azt, tudja, miről beszélek. 

2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek csak ilyen módon, 
tehát ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül nyújthatnak be iratot 
a rendőrségre. Ez a mindennapi életben érinti a kormány és járási 
hivatal egységeit, az önkormányzatokat és intézményeiket: szociális 
szolgálatok, oktatási intézmények, kultúrházak rendezvény-bejelen-
téseit, vállalkozásokat, stb. A police.hu főoldala alján kattinthatnak 
az e-ügyintézéssel kapcsolatos minden információt, a benyújtandó 
iratokat is tartalmazó linkre: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/
elektronikus-ugyintezes. 

A magánszemélyeknek nem kötelező az e- ügyintézés, az e-irat 
benyújtás, de természetesen élhetnek ezzel a lehetőséggel saját ügy-
félkapujukon keresztül. Egyébként a következő két, hagyományos 
lehetőség közül választhatnak:

1. Személyesen keresik fel a Rendőrkapitányságot, ahol hivata-
los jegyzőkönyvbe mondják el problémájukat. 

2. Írásban, postán feladott levélben írják meg panaszukat, ké-
relmüket, beadványaikat. A géppel írt levélben is szerepelni kell a 
kézzel írt aláírásnak és a bejelentő személyének azonosítására alkalmas 
adatoknak. 

Korábban lehetőség volt e-mail üzenet küldésére. Az új szabályok 
szerint az e-mail nem tekinthető hiteles bejelentésnek, mivel az 
e-mail küldője, vagyis az e-mailfiók tulajdonosa nem azonosítható. 
Az ilyen levelekre egy automatikus választ fog küldeni a rendszer, 
amely a hiteles és azonosítható bejelentési lehetőségekről tájékoz-
tatja az üzenet küldőjét. 

Már ebben az évben gyakorlattá vált a PostaSzeüsz rendszer al-
kalmazása, a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kialakításával. Ez 
azt takarja, hogy a rendőrség által postai úton küldendő iratok 
hiteles elektronikus formáját a KÉR központban nyomtatják ki, és 
úgy kézbesítik. Ez történik fordított irányban is, amikor a papír ala-
pon feladott levélnek mi, vagyis a rendőrség a hiteles elektronikus 
példányát kapjuk meg, és az abban szereplő információk alapján 
történik az ügyintézés, eljárás.

Ha már elektronikus „ügyezésről” írtam, szeretném megnyug-
tatni a bankkártya használókat, hogy az érintős kártyákról mobil 
terminálokkal nagyon vékony fedőrétegen keresztül, például far-
zsebben elhelyezett kártyáról lehet közeli érintéssel pénzt levenni. 
Aki a kártyáját pénztárcában, táskában, kabát belső zsebében tartja, 
azt ilyen veszély nem fenyegeti. És a zsebtolvajok ténykedése ellen 
is jobban védve van… 

Az elektronikus világban zajló bűnözés mellett a valóságban is 
mindig születnek új ötletek, hiszen az emberek fantáziája kimerít-
hetetlen.

Az ünnepek előtti meséken túl, hogy rászorulóknak gyűjtenek, 
ajándéknak való terméket árulnak, új mesék jelentek meg, hogy az 
idősek otthonába bejussanak a trükkös tolvajok, és figyelem eltere-
lés közben, ellopják értékeiket, spórolt pénzüket.

1. Orbán Viktor miniszterelnök nevében tesznek fel kérdése-
ket, gyűjtenek adatot, kérnek véleményt.

2. A segélykérésre alkalmas biztonsági gomb, riasztó beszerelé-
séhez járják végig a lakást, hogy hol lenne a legjobb helyen. 

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

A trükk a régi! Megnyerik az idősek bizalmát azzal, hogy nekik 
fontos dologról beszélnek, nekik fontos dolgot ígérnek. Ez azonban 
csak terepszemle, vagy egyszerű figyelem elterelés a lopáshoz.
Munkatársaim nevében kívánom, hogy az újévben ne legyen 
szükségük rendőrségi bejelentésre, segítségkérésre azért, mert 
bűncselekmény áldozatává váltak!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor a híreket olvassák, már 2018 évet írunk.  Ezért engedjék 

meg, hogy az Óévben végzett munkánkat összefoglaljam. 
Decemberben kibővített vezetői értekezleten értékeltük a 

2017 évi munkánkat, és arra az eredményre jutottunk, hogy a 
polgárőrség a megalapítása 1995 óta mind a járőrözés, a ren-
dezvénybiztosítás, a nyári időszakban itt lévő emberek segítése, 
a közbiztonsági feladatok ellátása, az eddigi legjobb teljesítés 
volt. Kirívó bűncselekmény nem történt Balatonalmádi területén. 
Ezt a megelőző munkának tudom be, ami a járőrözéseket, a ren-
dezvényeken lévő jelenlétet jelenti. Jó megelőzés, ha nem adunk 
lehetőséget a bűnözőknek az elkövetésre. Nem kell mást tenni, 
mint vigyázni saját tulajdonunkra, és lehetőség szerint a másoké-
ra is.  Közterületen közel 3000 óra járőrszolgálatot teljesítettünk, 
gépkocsival 5530 km-t tettünk meg. Kerékpáros járőrözések 380 
km teljesítettek. Kismotorral 3200 km járőröztünk. A vörösberényi 
iskolánál minden tanítási napon 7.00 – 8.00 óra között segítettük a 
gyalogos forgalmat.  Közös szolgálatokat végeztünk a rendőrökkel, 
ez mindkét fél számára fontos, hisz Almádi területének ismerete 
fontos a gyors reagálás érdekében. Kiemelt feladat volt a rendez-
vények biztosítása. Elmondhatom esemény nem történt. Ez kiváló 
eredmény, hiszen ezzel komolyan gondolhatjuk, hogy az idén is so-
kan fogják felkeresni a várost és a rendezvényeket. 

Amit nem sikerült megoldani:
- rengeteg a szabálytalan helyen közlekedő gyalogos, 
- a parkolás ugyan ingyenes a városban, de ez nem jelenti, hogy a 

parkolási szabályokat nem kell betartani
Találtunk csőtöréseket, nyitott aknákat (elvitték a fedelét) veszé-

lyes törött faágakat, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető problé-
mákat. Minden esetben az illetékeseket értesítettük. Sajnos két eset-
ben is eltűnt személy keresésében is részt kellett vennünk, mindkét 
esetben sértetlenül került elő a keresett személy.
Általános kérések:

Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén 
vásárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát, - és összességében minden 
esetben -, egy belső, vagy jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fize-
téskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még mennyi pénz van 
a tárcában. Higgyék el, vannak, akik ezt figyelik, majd követik a 
kiszemelt személyt, és egy adandó alkalommal megszerzik a tárcát. 
Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy ez így is marad-
jon, ne adjunk esélyt erre senkinek.
Közlekedés:

Veszélyes!!! Az utak nedvesek, jegesek, a féktáv megnőtt, a látási 
viszonyok romlottak, vegyünk vissza a sebességből, türelemmel le-
gyünk egymással szemben. 

A téli gumi nagyon ajánlott. A kocsiban takaró és ivóvíz mindig 
legyen!

Kívánom, hogy az újév minden honfitársunknak a munkájában, 
és életében is csak sikerei legyenek. Lehet, hogy ez rajtunk múlik?    
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06 30 621-5320

Balogh Csaba
elnök

Országos Bajnokságon nyert, a 
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do 
Sportegyesület csapata

SKS-SKDUN Shotokan Stílus Országos Szövetsége Egerben ren-
dezte 2017. 12. 16-án az Országos Bajnokságát, melyen 27 egyesü-
let 240 versenyzője vett részt.

Nagyszerűen helytálltak a Balatonalmádi S.E. versenyzői. A Bala-
tonalmádi csapat hét versenyzővel és egy versenybíróval, Rézmüves 
Miklós Sensei-el vett részt az év végi bajnokságon. Valamennyi ver-
senyző dobogós helyezést ért el, összesen 16 érmet, négy arany, négy 
ezüst és nyolc bronzérmet nyertek az almádi versenyzők. 

Az almádi női Kata /formagyakorlat/ csapat, Varga Orsolya, 
Szombathelyi Klaudia és Szabó Natália aranyérmes lett. Szombat-
helyi Klaudia egyéni Kata versenyszámban is aranyérmes lett. A Ju-
nior leánycsapat, Kácsór Andrea, Szombathelyi Klaudia, Szabó Na-
tália Kumite /küzdelem/ versenyszámban ezüstérmes lett. Egyéni 
versenyszámokban is remekeltek a lányok, hisz Szombathelyi Kla-
udia egyéni Kumite versenyszámban ezüst, Szabó Natália valamint 
Kácsór Andrea bronzérmesek lettek.

Csontos Tamás, Farkas Bence és Herczeg Boglárka csapat Kata 
versenyszámban bronzérmet nyert. Egyéni versenyszámban Cson-
tos Tamás és Farkas Bence Kata és Kumite versenyszámban bronz-
érmet nyertek. 

Ez az idei év utolsó versenye volt az egyesület versenyzői számára. 
Ez a sikeres szereplés nagyszerű zárása volt a 2017-es évnek. 

Sporthírek2018. január

Tradicionális Mikulás-kupa a 
Herkules Gym-ben

A Herkules Sportegyesület erőemelő szakosztálya minden évben 
fontosnak tartja egy verseny megrendezését, ahol az egyesület -, és 
szakosztály tagjai megmérettethetik magukat szeretett sportáguk-
ban. 

Így történt ez 2017 dec-
ember 8-án is, a most már 
hagyományokkal is bíró 
Mikulás-kupa sportren-
dezvény lebonyolításával. 
A családias, jó hangulatú 
sporteseményen a közel 
25 induló, 2 hónapos fel-
készülés után várta, hogy 

végre élesben is megmutathassa erejét. A szervezők nagy örömére 
szolgált, hogy a „gyengébb nem” legerősebbjei is részt vettek, szin-
tén hagyományosan a megmérettetésen. A két korosztályban (40 
alatt, 40 felett),- és több súlycsoportban induló versenyzők kitettek 
magukért, született több holtversenyhelyezés, több kimagasló győ-
zelem. A versenyző résztvevők, és helyezettek mindamellett, hogy 
egy remek sportélménnyel gazdagodtak… érmeket, okleveleket, és 
táplálék kiegészítőket nyertek részvételük és kimagasló teljesítmé-
nyeik elismeréséül, melyeket Mórocz Istvántól, az egyesület elnöké-
től vehettek át a sportolók. 

TUDTA ÖN, HOGY...
…a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt következik be?

…a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Fel-

használók feladata?

…a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet?

…a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználókat terheli?

…évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz folyik el emiatt?

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY A FAGYOTT VÍZMÉRŐJE MIATT A 
VÍZZEL EGYÜTT A PÉNZE IS ELFOLYJON?
KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES INTÉZ-
KEDÉSEKET ÖN IS TEGYE MEG, HISZEN A VÍZMÉRŐK RENDELTETÉSSZERŰ 
MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS ÉRDEKÜNK!
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is 
GONDOSKODJON AZ ALÁBBIAKRÓL:
•	 Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, hasérült, mert a fagy leg-

inkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévővízmérőket 
veszélyezteti, így ezek védelme különösen fontos!

•	 Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zá-
rását! Javasoljuk az aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy ne 
maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.

•	 A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. 
A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt,

•	 az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag tekintetében 
fontos, hogy az nedvesség hatására se veszítsen a szigetelőképességé-
ből.

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb módszer a TELJES 
VÍZTELENÍTÉS, így fontos az alábbi teendők elvégzése:
•	 Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében a nyaralók esetén a 

téli, használaton kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett 
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen, és a vízmérő előtti, 
közterület felé eső csapot is zárja el!

•	 Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületben található csapokat és 
engedje le a berendezésekből (pl.: bojler, WC tartály, stb.) a vizet.

•	 Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni víztelenítő csapot és en-
gedje le a házi vezetékhálózatból a maradék vizet.

•	 A télen nem használt ingatlanokat rendszeres időközönként ellenőriz-
ze az esetlegesen bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében.

NE FELEDJE, HOGY:
I.  A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett

vízmérőkben és vízhálózatban!
II. A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a vízvezeték-rendszer

téliesítését!
III. A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő

szigetelését mindenképpen meg kell oldani!

KÖSZÖNJÜK, HOGY ODAFIGYEL VÍZMÉRŐJE ÁLLAPOTÁRA!



Rendőrségi és Polgárőr hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Jelentős változások lesznek a 
közigazgatási ügyintézésben

A 2018. január 1-vel életbe lépő jogszabályok rendelkezései alap-
ján a közigazgatásban bevezetik az e-ügyintézést, vagyis elektroni-
kus ügyintézést.

Hogyan érinti ez a rendőrségi ügyintézést? Aki már rendelkezik 
ügyfélkapuval, és használta azt, tudja, miről beszélek. 

2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek csak ilyen módon, 
tehát ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül nyújthatnak be iratot 
a rendőrségre. Ez a mindennapi életben érinti a kormány és járási 
hivatal egységeit, az önkormányzatokat és intézményeiket: szociális 
szolgálatok, oktatási intézmények, kultúrházak rendezvény-bejelen-
téseit, vállalkozásokat, stb. A police.hu főoldala alján kattinthatnak 
az e-ügyintézéssel kapcsolatos minden információt, a benyújtandó 
iratokat is tartalmazó linkre: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/
elektronikus-ugyintezes. 

A magánszemélyeknek nem kötelező az e- ügyintézés, az e-irat 
benyújtás, de természetesen élhetnek ezzel a lehetőséggel saját ügy-
félkapujukon keresztül. Egyébként a következő két, hagyományos 
lehetőség közül választhatnak:

1. Személyesen keresik fel a Rendőrkapitányságot, ahol hivata-
los jegyzőkönyvbe mondják el problémájukat. 

2. Írásban, postán feladott levélben írják meg panaszukat, ké-
relmüket, beadványaikat. A géppel írt levélben is szerepelni kell a 
kézzel írt aláírásnak és a bejelentő személyének azonosítására alkalmas 
adatoknak. 

Korábban lehetőség volt e-mail üzenet küldésére. Az új szabályok 
szerint az e-mail nem tekinthető hiteles bejelentésnek, mivel az 
e-mail küldője, vagyis az e-mailfiók tulajdonosa nem azonosítható. 
Az ilyen levelekre egy automatikus választ fog küldeni a rendszer, 
amely a hiteles és azonosítható bejelentési lehetőségekről tájékoz-
tatja az üzenet küldőjét. 

Már ebben az évben gyakorlattá vált a PostaSzeüsz rendszer al-
kalmazása, a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kialakításával. Ez 
azt takarja, hogy a rendőrség által postai úton küldendő iratok 
hiteles elektronikus formáját a KÉR központban nyomtatják ki, és 
úgy kézbesítik. Ez történik fordított irányban is, amikor a papír ala-
pon feladott levélnek mi, vagyis a rendőrség a hiteles elektronikus 
példányát kapjuk meg, és az abban szereplő információk alapján 
történik az ügyintézés, eljárás.

Ha már elektronikus „ügyezésről” írtam, szeretném megnyug-
tatni a bankkártya használókat, hogy az érintős kártyákról mobil 
terminálokkal nagyon vékony fedőrétegen keresztül, például far-
zsebben elhelyezett kártyáról lehet közeli érintéssel pénzt levenni. 
Aki a kártyáját pénztárcában, táskában, kabát belső zsebében tartja, 
azt ilyen veszély nem fenyegeti. És a zsebtolvajok ténykedése ellen 
is jobban védve van… 

Az elektronikus világban zajló bűnözés mellett a valóságban is 
mindig születnek új ötletek, hiszen az emberek fantáziája kimerít-
hetetlen.

Az ünnepek előtti meséken túl, hogy rászorulóknak gyűjtenek, 
ajándéknak való terméket árulnak, új mesék jelentek meg, hogy az 
idősek otthonába bejussanak a trükkös tolvajok, és figyelem eltere-
lés közben, ellopják értékeiket, spórolt pénzüket.

1. Orbán Viktor miniszterelnök nevében tesznek fel kérdése-
ket, gyűjtenek adatot, kérnek véleményt.

2. A segélykérésre alkalmas biztonsági gomb, riasztó beszerelé-
séhez járják végig a lakást, hogy hol lenne a legjobb helyen. 

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

A trükk a régi! Megnyerik az idősek bizalmát azzal, hogy nekik 
fontos dologról beszélnek, nekik fontos dolgot ígérnek. Ez azonban 
csak terepszemle, vagy egyszerű figyelem elterelés a lopáshoz.
Munkatársaim nevében kívánom, hogy az újévben ne legyen 
szükségük rendőrségi bejelentésre, segítségkérésre azért, mert 
bűncselekmény áldozatává váltak!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Amikor a híreket olvassák, már 2018 évet írunk.  Ezért engedjék 

meg, hogy az Óévben végzett munkánkat összefoglaljam. 
Decemberben kibővített vezetői értekezleten értékeltük a 

2017 évi munkánkat, és arra az eredményre jutottunk, hogy a 
polgárőrség a megalapítása 1995 óta mind a járőrözés, a ren-
dezvénybiztosítás, a nyári időszakban itt lévő emberek segítése, 
a közbiztonsági feladatok ellátása, az eddigi legjobb teljesítés 
volt. Kirívó bűncselekmény nem történt Balatonalmádi területén. 
Ezt a megelőző munkának tudom be, ami a járőrözéseket, a ren-
dezvényeken lévő jelenlétet jelenti. Jó megelőzés, ha nem adunk 
lehetőséget a bűnözőknek az elkövetésre. Nem kell mást tenni, 
mint vigyázni saját tulajdonunkra, és lehetőség szerint a másoké-
ra is.  Közterületen közel 3000 óra járőrszolgálatot teljesítettünk, 
gépkocsival 5530 km-t tettünk meg. Kerékpáros járőrözések 380 
km teljesítettek. Kismotorral 3200 km járőröztünk. A vörösberényi 
iskolánál minden tanítási napon 7.00 – 8.00 óra között segítettük a 
gyalogos forgalmat.  Közös szolgálatokat végeztünk a rendőrökkel, 
ez mindkét fél számára fontos, hisz Almádi területének ismerete 
fontos a gyors reagálás érdekében. Kiemelt feladat volt a rendez-
vények biztosítása. Elmondhatom esemény nem történt. Ez kiváló 
eredmény, hiszen ezzel komolyan gondolhatjuk, hogy az idén is so-
kan fogják felkeresni a várost és a rendezvényeket. 

Amit nem sikerült megoldani:
- rengeteg a szabálytalan helyen közlekedő gyalogos, 
- a parkolás ugyan ingyenes a városban, de ez nem jelenti, hogy a 

parkolási szabályokat nem kell betartani
Találtunk csőtöréseket, nyitott aknákat (elvitték a fedelét) veszé-

lyes törött faágakat, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető problé-
mákat. Minden esetben az illetékeseket értesítettük. Sajnos két eset-
ben is eltűnt személy keresésében is részt kellett vennünk, mindkét 
esetben sértetlenül került elő a keresett személy.
Általános kérések:

Kérem, hogy mellőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén 
vásárlását. Bolti vásárlásnál a pénztárcát, - és összességében minden 
esetben -, egy belső, vagy jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fize-
téskor úgy fizessünk, hogy ne derüljön ki, még mennyi pénz van 
a tárcában. Higgyék el, vannak, akik ezt figyelik, majd követik a 
kiszemelt személyt, és egy adandó alkalommal megszerzik a tárcát. 
Almádiban nem jellemzőek az ilyen esetek, és hogy ez így is marad-
jon, ne adjunk esélyt erre senkinek.
Közlekedés:

Veszélyes!!! Az utak nedvesek, jegesek, a féktáv megnőtt, a látási 
viszonyok romlottak, vegyünk vissza a sebességből, türelemmel le-
gyünk egymással szemben. 

A téli gumi nagyon ajánlott. A kocsiban takaró és ivóvíz mindig 
legyen!

Kívánom, hogy az újév minden honfitársunknak a munkájában, 
és életében is csak sikerei legyenek. Lehet, hogy ez rajtunk múlik?    
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06 30 621-5320

Balogh Csaba
elnök

Országos Bajnokságon nyert, a 
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do 
Sportegyesület csapata

SKS-SKDUN Shotokan Stílus Országos Szövetsége Egerben ren-
dezte 2017. 12. 16-án az Országos Bajnokságát, melyen 27 egyesü-
let 240 versenyzője vett részt.

Nagyszerűen helytálltak a Balatonalmádi S.E. versenyzői. A Bala-
tonalmádi csapat hét versenyzővel és egy versenybíróval, Rézmüves 
Miklós Sensei-el vett részt az év végi bajnokságon. Valamennyi ver-
senyző dobogós helyezést ért el, összesen 16 érmet, négy arany, négy 
ezüst és nyolc bronzérmet nyertek az almádi versenyzők. 

Az almádi női Kata /formagyakorlat/ csapat, Varga Orsolya, 
Szombathelyi Klaudia és Szabó Natália aranyérmes lett. Szombat-
helyi Klaudia egyéni Kata versenyszámban is aranyérmes lett. A Ju-
nior leánycsapat, Kácsór Andrea, Szombathelyi Klaudia, Szabó Na-
tália Kumite /küzdelem/ versenyszámban ezüstérmes lett. Egyéni 
versenyszámokban is remekeltek a lányok, hisz Szombathelyi Kla-
udia egyéni Kumite versenyszámban ezüst, Szabó Natália valamint 
Kácsór Andrea bronzérmesek lettek.

Csontos Tamás, Farkas Bence és Herczeg Boglárka csapat Kata 
versenyszámban bronzérmet nyert. Egyéni versenyszámban Cson-
tos Tamás és Farkas Bence Kata és Kumite versenyszámban bronz-
érmet nyertek. 

Ez az idei év utolsó versenye volt az egyesület versenyzői számára. 
Ez a sikeres szereplés nagyszerű zárása volt a 2017-es évnek. 

Sporthírek2018. január

Tradicionális Mikulás-kupa a 
Herkules Gym-ben

A Herkules Sportegyesület erőemelő szakosztálya minden évben 
fontosnak tartja egy verseny megrendezését, ahol az egyesület -, és 
szakosztály tagjai megmérettethetik magukat szeretett sportáguk-
ban. 

Így történt ez 2017 dec-
ember 8-án is, a most már 
hagyományokkal is bíró 
Mikulás-kupa sportren-
dezvény lebonyolításával. 
A családias, jó hangulatú 
sporteseményen a közel 
25 induló, 2 hónapos fel-
készülés után várta, hogy 

végre élesben is megmutathassa erejét. A szervezők nagy örömére 
szolgált, hogy a „gyengébb nem” legerősebbjei is részt vettek, szin-
tén hagyományosan a megmérettetésen. A két korosztályban (40 
alatt, 40 felett),- és több súlycsoportban induló versenyzők kitettek 
magukért, született több holtversenyhelyezés, több kimagasló győ-
zelem. A versenyző résztvevők, és helyezettek mindamellett, hogy 
egy remek sportélménnyel gazdagodtak… érmeket, okleveleket, és 
táplálék kiegészítőket nyertek részvételük és kimagasló teljesítmé-
nyeik elismeréséül, melyeket Mórocz Istvántól, az egyesület elnöké-
től vehettek át a sportolók. 

TUDTA ÖN, HOGY...
…a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt következik be?

…a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Fel-

használók feladata?

…a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet?

…a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználókat terheli?

…évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz folyik el emiatt?

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY A FAGYOTT VÍZMÉRŐJE MIATT A 
VÍZZEL EGYÜTT A PÉNZE IS ELFOLYJON?
KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES INTÉZ-
KEDÉSEKET ÖN IS TEGYE MEG, HISZEN A VÍZMÉRŐK RENDELTETÉSSZERŰ 
MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS ÉRDEKÜNK!
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is 
GONDOSKODJON AZ ALÁBBIAKRÓL:
•	 Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, hasérült, mert a fagy leg-

inkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévővízmérőket 
veszélyezteti, így ezek védelme különösen fontos!

•	 Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zá-
rását! Javasoljuk az aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy ne 
maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.

•	 A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. 
A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt,

•	 az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag tekintetében 
fontos, hogy az nedvesség hatására se veszítsen a szigetelőképességé-
ből.

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb módszer a TELJES 
VÍZTELENÍTÉS, így fontos az alábbi teendők elvégzése:
•	 Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében a nyaralók esetén a 

téli, használaton kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett 
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen, és a vízmérő előtti, 
közterület felé eső csapot is zárja el!

•	 Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületben található csapokat és 
engedje le a berendezésekből (pl.: bojler, WC tartály, stb.) a vizet.

•	 Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni víztelenítő csapot és en-
gedje le a házi vezetékhálózatból a maradék vizet.

•	 A télen nem használt ingatlanokat rendszeres időközönként ellenőriz-
ze az esetlegesen bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében.

NE FELEDJE, HOGY:
I.  A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett

vízmérőkben és vízhálózatban!
II. A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a vízvezeték-rendszer

téliesítését!
III. A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő

szigetelését mindenképpen meg kell oldani!

KÖSZÖNJÜK, HOGY ODAFIGYEL VÍZMÉRŐJE ÁLLAPOTÁRA!

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY A FAGYOTT VÍZMÉRŐJE MIATT A 
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Kedves Lakosok!

Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely részére 
immár negyedik alkalommal szerveztünk tárgyi adománygyűjtést 
a Györgyi Dénes Általános Iskolában. Hála Nektek rengeteg takaró, 
törölköző és egyéb melegítésre alkalmas textil gyűlt össze, aminek 
télen nagy hasznát veszi az egyesület. 

Ezeken felül érkeztek még konzerv és száraz táp felajánlások is, 
amikre évszaktól függetlenül mindig nagy szükség van.
Továbbá itt is szeretném megköszönni az iskola igazgatójának, Ács 
Attilának, amiért idén is partner volt benne, hogy az iskolában bo-
nyolíthassam le a gyűjtést.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 22 23Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

REDŐNY
NAPELLENZŐ
NAPHÁLÓ
SZÚNYOGHÁLÓ

PVC AJTÓ
ABLAK
DEKOR ÉS FURNÉR
BELTÉRI AJTÓ

FAZEKAS RÓBERT

BALAT  N ABLAK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

WWW.ALMADIABLAK.HU
+3630/184-80-85

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András.

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

Ismét bebizonyosodott, hogy egy pici (energia) ráfordítással hatal-
masat tudunk segíteni és a számunkra már szükségtelen dolgokat 
máshol még kiválóan tudják hasznosítani. 

Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult az akció sikerességéhez! 
Bízom benne, hogy az összefogásnak lesz még folytatása.

Pacsi Nektek:    Harcos Csilla
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Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András.

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

Ismét bebizonyosodott, hogy egy pici (energia) ráfordítással hatal-
masat tudunk segíteni és a számunkra már szükségtelen dolgokat 
máshol még kiválóan tudják hasznosítani. 

Köszönet Mindenkinek, aki hozzájárult az akció sikerességéhez! 
Bízom benne, hogy az összefogásnak lesz még folytatása.

Pacsi Nektek:    Harcos Csilla
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Szoldatits Ferenc – 
„A liliomszűz Máriák és mosolygó 
bambinók áhítatos mestere”

A veszprémi múzeum Madonnája, mint Magyarország védasszonya 
földgömbön trónolva, fején a Szent Koronával, baljában jogarral 
jelenik meg, lábával a gonoszt szimbolizáló kígyót tapossa el. Ölé-
ben ül a kis Jézus, aki jobbját áldásra emeli, baljában az országalmát 
tartja. Angyalarcú, idealizált alakjaik mögött, mint óriás mandorla, 
szárnyas kerubfejekből alkotta kör tűnik fel a napként sugárzó 
arany háttér előtt.
A kép Hornig Károly püspök megrendelésére készült a millenni-
um alkalmából. Az ezredéves kiállításra szánták, külön, stílszerű 
állványát Ruprich budapesti műasztalos készítette. Az állvány mára 
ugyan elveszett, de a festmény apró sérüléseitől eltekintve eredeti 
fényében ragyog.
Szoldatits számos vallási tematikájú festményt és oltárképet készí-
tett, zömében magyar, olasz és osztrák megrendelők számára. A 
jászberényi Nagyboldogasszony templomban Mária mennybevite-
lét vitte vászonra, a veszprémi püspöki palota kápolnájában Ma-
gyarország védasszonyát Szent Imre és Szent Margit társaságában 
ábrázolta, de kedvelt művésze volt Kozma Károly egri püspöknek és 
Császka György kalocsai érseknek egyaránt.
Alkotásait kecses, puha lágyság jellemezte, a háttérben gyakran je-
lentek meg gazdagon díszített drapériák, vagy ködben elhalványuló, 
misztikus tájak. Szoldatits mindvégig a hitben rejlő vallási áhítatot 
kívánta átadni képein. A liliomszűz Máriák és mosolygó bambinók 
mesterét  95 éves korában, 1916. január 25-én, Rómában érte a 
halál.

Sipos Anna, művészettörténész
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A december elején nyílt 10. VasútARTjáró 
kiállítás anyagából 

Hornig Károly püspök nagylelkű adományozásainak és végrende-
letének köszönhetően a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum képző-
művészeti gyűjteményében több kiemelkedő jelentőségű, Szoldatits 
Ferenc által festett szentkép is található. A Patrona Hungariae (Ma-
gyarok Nagyasszonya) (1. kép) egykor a veszprémi püspöki rezi-
dencia nagytermét díszítette, míg Borromei Szent Károly arcképe 
(2. kép) nem máshol, mint Hornig Károly hálószobájában függött.

Az utolsó nazarénus festőként számon tartott Szoldatits Ferenc 
1820. november 29-én Vörösberényben születetett, és Veszprém-
ben nevelkedett. 1840-ben iratkozott be a bécsi képzőművészeti 
akadémiára, ahol 1844 júliusáig Leopold Kupelweiser vezetése alatt 
antik rajzot, Joseph von Führich osztályában történeti festészetet 
tanult. A nazarénus mozgalom hatása alatt álló Führich – aki új 
kompozíciós felfogású, vallási tematikájú alkotásain Dürer szelle-
miségéhez nyúlt vissza – meghatározó és követendő példaképpé vált 
a fiatal művész számára.

Szoldatits 1853-ban érkezett Rómába, s bár rendszeresen hazalá-
togatott, végleg az angyalok városában telepedett le. 1867-ben itt 
házasodott meg és alapított családot. Műtermét a vatikáni osztrák-
magyar követségnek helyet adó Palazzo Venezia tornyának tetején 
rendezte be, ahol a Rómába érkező magyar művészek is rendszere-
sen megfordultak.

Szoldatits festményei szinte kivétel nélkül vallási tematikájúak; kü-
lönböző szentek, valamint Mária és Jézus alakja újra és újra visszatér 
képein. Madonnáit első sorban Leonardo da Vinci tökéletes, eszmei 
Madonnái ihlették. Modellt nem használt soha, mert úgy érezte, 
hogy a valóság rideg utánzása elterelné a szemlélő figyelmét az esz-
mei kifejezésről. Az előtt, aki a modellt kiérzi a képből, a külső att-
ribútumok nem érnek semmit, a mandorla, a fénysugár csak külső 
mechanizmus marad.


